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 ٌناامورلاو د اطبلاحف ررنكسملا
 ىلع كزذاتسالل

 ناكف «ةميدقلا ةيردنكسالا هتيقل ام لثم ركذلاب ةداشالاو ديجفلا نم قل ندملا نم اليلق نإ
 اهتمظعب نوفت<و حدملا اهل نوليكي ءامدقلا باتكسلا ىربناو اهيلع فراعتملا ثيداحألا نماهي حدقللا
 تناكامع ةقيثو تامواعم انيدل نكت مل نإو نحنو , نينسلا رم ىلع اهاركذ نودلخيو ابتينبأ ةماخفو
 هيلع تناكىذلا عساولا قاطنلاو اهب تيب ىتلا ةقيرطلا نأ الإ دالبملا لبق تلاثلا نرقلا ىف املاح هيلع

 سويبلطب اهمرقي ناكولا ةماعلا دايعألا ضعبل دلاخلا فصولاو فارسالاوريذبتلا نم مبتع فرع امو
 ىف هيلع تدجو ىذلا املاح لازت ال تناك ىلوألا اهتأمشن ذنم ةنيدملا نأ ىلع لدي اذه لك - فاثلا
 رشع عباسلا هباتك انل دلخ :نايع دهامش ريخ ناكف ىفارغجلا نوبارتس اهراز امدنع سطسغأ دبع
 نمو « لوألا اهلاوحأ فرعت ىف امهم ًاردصم لازبالو ءاهملاعمو اهتينب'ال اعئار افصو هتيفارغج نم
 ىف بتكو اهلهأ لاوحأ دهاشو ىناثلا سيتجروي سويملطب دسبع ىف سوببيلو. خرؤملا اهراز هلبق
 . صلاخخ حدم ىلع ىوطني ال ابلهال افصو نيئالثلاو عبارلا هباتك

 ريدقتلاو باحيالا روعش مهارتعاةملاطبلا دبع ىف ةيردنكسالا اوراز نيذلا بناجألا نأ بيرالو
 ةماعلا اهينابم ةبيأ مراصبأ ترببف , رعاشم نم مهسوفن جلتخم امع ءارطاو ةالاغم ىف نوربعي اوريئاف

 .اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نمةنيدملا قرتخت تناكى لاو ةمئاق اياوزوف ةعطاقتملا ةميقتسملا ابعراوشواهتماخفو
 ابهجايسو ةعساشلا اهتحاسم ةعقر مهتربيو كئاوبلاو ةدمعألا نم اهل ددع ال فوفص اهتاوحب فحت
 . ىف اهيرئاز راصبأ ىرتسا ايةمظعو ةماخف نم هب تمستا امو ةدلاخلا اهراث آ ددعو اهب طيح ىذلا
 ةجّرد ىلإ تاناطرلاو تاغللا فلتخمب نوثدحتي مو ظاظنك الا دح ىلإ اهئاكس داشتحا نيحلا كلذ
 . ةشهدلا ىلإ وعدتو عامسالا ىعرتست



 ةنيدملا سيسأت

 لخد  اهؤشنم وبف ربكالا رديكسالا ىلإ ةيردنكسالا ةنيدم سيسأت ىف لضفلا عجريو

 هلاجر رودص/تجلثأ دقو « رفظملا هشج دوقي « قرشلا نم افحاز . م٠. ق م0 فيرخ ىف رصم

 نأ مهترطضاو مهتبعتأ ىتلأ روصو ةنيدم ىلع ممؤاليتساو « ثلاثلا اراد ميظعلا ىسرافلا كلملا ةمره

 داذو ءابلخدو اهلع جرعىتلا سيفمم ىف ىمآلا لوأ هلاحر ردنكسالا طح راصحلا مهللع اويرضي

 دق تناكو « ةيرصملا دالبلا سرفلا درتسا ذنم تاوتسم عضب ىضقنا دق ناكو . حاتي هلالا ديعم ابق

 مهل اصلخم نويرصملا هدعو ؛ هل دالبلا عاضخ] ىف ةبوعص ىأ ردنكسالا دحي ملو . نرق ةدم تلقتسأ

 هميدقتب لبق نم ناكو . سيفممب حاتب هلالا دعم ىف دالبلا ىلع اكلم جوتق , سرفلا كح نم
 ىلع قيسوملاو رعشلا نوئفو « ةيضايرلا باعلالا ىف تاررابملا ةماقإو ةيلحلا دالبلا ةحلأل تايحضتلا

 نيب قيفوتلا ىف داجلاو , طياورلا قيثوت ىلع لماملا بوت ىف سانلل جرخ دق « ةيقيرغالا ةقيرطلا
 لالجالاب لبوقق نومآ دبعم راز ةرتفلا هذه لالخ ىفو ءرصم ىف ءاتشلا لصفوطق . برغلاو قرشلا

 وأ يبرغلا لالا عرف بكر كانه ىلإ هقيرط ىفو « نومآ سويز هلإلل انبأ هب ىدونو ء مظعتلاو

 «ىلامثلا رصم لحاسنم برقلاب ( 80010115 ) هدوفار ىمست ةريغصةيرق ىلإ لصو ىتح ىتوناكلا

 ذه ىف مدق ءانيه نابم اءاقب اوفرعتي نأ راثآلا ءايلع ضعب عاطتسا دقو , كامسألا ودايص ابتكميو

 ةليلق ةيرق اهنأ لوقي هدوقار نأش ىف ميدقلا ىأرلاو . اذه مهيلع ركني رخآآ اضعب نكسلو « ناكملا

 (151هماعفاثلا هوجلا زقيرصملا راثآلا ةاجمف (المومعق) ثراجوه ماعلا كلذ ةامد نمو ةيهالا

 ةينوعرف ةدلب ةدوقار ىف ىريو « رعزلا كلذ نع ديحب ذخأ ثيدحلا ىأرلا نكسلو . نوريئك هعبتو
 + كلذ قدص ةثيدحلا تايرفحلا تديأ دقو . ىرخأ ةدلب ةرشع تسل لماش ملقال ةمصاعو « ةمرم

 ةرسآلا ذنم ايبيل هاجت دودلا ىلع عقاولا يبرغلا ماقالا ىف ةماه ةدلبو ايمامأ انصح تناكاهتأو

 اهنا ىلع اهأفرمو هذؤقار ىف ةميدقلا ةينباآلا لدتو .- ةسماعرلا رصع ذنم قيقحتلابو « ةرشع ةيناثلا

 ىف قيرغالا دالب عم اماه ايراجت آركرمو « طسوتملا رحبلا كلامو رصم نيب ىسيئرلا ذفنملا تناك

 نم ءرجلا اذه ىف أفرملا نأ ذإ نيثالثلاو نيرشعلاو ةعساتلاو نيرشعلاو ةسداسلا تارسآلا رصع

 . ىلع عقت تناك ىلا امرفلا نم قيرغالا ملاعلاب لاصتالل لبسأو برقأ نوكي رصمل ىلامشلا لحاسلا
 ابلعج ىثلاو نوبارثس ىف ءاج ام بسحي رحبلا نم ايداتس نيرشع ةفاسم ىلع ىزولبلا عرفلا ءىطاش
 قوعرفلا دهعلا ىف هدوقار ةيمهأل ناك هلعلو ء سرفلاناطلسب رثأتلل ةضرع ايروسونيطسلفنم اهمرق
 هتليدم هيلع مقيل عقوملا اذل ردنكحسالا رايتخا ىف رثأ قيرغالا ملاعلاب ةقيثولا اهتالصو رخألا

 ةينيليملاندملا نم ريثك لثم ابلثم« ةيردنكسالانأ,لوقلا نكتارابتعالا هذه ءوض ىفو . ةديدجلا

 اهؤانبو اهسيسأت ديعأ ةميدق ةدلب ىه امنإو « ةلمأك اهتدسج نكست مل اهنلت ىتلا ةينارمعلا تاسسؤملاو
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 ةيمهأ نوركسي موصخ ىأرلا اذهلو . ةمدقلا ابماعم عيمج هعم تريغث عساو قاطن ىلع اهعيسوتو
 . ةعضاوتم ةيرق اهف نوري ذإ هدوقار

 لكذإ « ليلق عبارلا نرقلا ىف ةعقبلا هذهل رئازلا رظن ىعرتسي ناكام ناف ءىث نم نكي |بمو
 تاعامج اهنكس 03 ةيمهالا ةليلق تدب ةريعص ةبرق هنم ةيرقم ىلع عقت ضفختم لمر ءىطاش كلائهام

 ةنيدمل ةمظع نم رادقألا هؤبخت تناك ام لع ةلالد ةيأ هلك اذه ىف سيلو « كامسألا ىدايص نم ةريقف
 هتلاسر ردق ىذلا ردنكسالا رايتخا عقو ناكملا اذه ىلع-اهف ةايملا جهابمو ةلبقتسملا ةيردنكسالا
 ةيردنكسالا تراص دقو هيلع هتئيدم سمي نأ ررقف قرشلا دالب ىف ةيئيليطاةراضحلاو ةفاقثلا رشنل
 رود وه ةملاطبلا رصع ىف ىرحآلاب وأ ىناثلا ىيليملا رصعلا ىف اهرود حبصأو ملاعلا دالب مظعأ نم
 دقو ةيركشو ةيبلع ةضبنهنم مظعأ ةيلاتلا روصعلا ىف ىرت نأ ةئيدملا كلتل ردقي لو ءاشنالاو ةضبلا

 لضفلاعجريو.ةيلامشلا ةثاحلا كلت لعابعق بواب سفنب وهزت امب اكو ( قلو هملعام هلل ةعور مال )

 نوعلوي يذلا نيخرؤم ا نماقيرف نكلو خيراتلات الاجر ذاذفأ نم ناك ىذلا ابسسؤم ىلإ هلك كلذف

 ةسسؤوةيمهأ نأ نولوقيفرعلا هيلع رتاوتام اودنفي نأ دعب الإ رمآلا ملبيطي الو دقنلاولدجلاب
 ةقيقح نأ بير الو , هئاكذو ردنكسالا ريدقت نع دعبأأ لك ةديعب بابسأ ةجينن تناك ردنكسالا

 دوهتو عافدنا نم ردنكسالا نع فرع امم مغرلا ىلعو ؛ نيؤرطتملا نييأرلا نيذه نيب طسو مألا
 نهذلا ءافصو ةيورو ءوده ىف ماكحالا رادصإ ىلع ةردقملاب فصتي ناكهناف ةداعلل قراخ ءاضمو
 ةديدجلاهتنيدمل عقوملا اذه راتخا ردنكسالا نأ قحب لوقن نأ نكميو ؛ ليلق الإ ايف هراحيمل ةجردب
 اذه نيب هياشثت نم هدجو امب ءائيدح دئاسلا داقتعالا وه ايارثأتم ناك ارو «بابسا ةدع هودحت
 ةيراجتلا ةيمهاآلا نم روص هتغلبام غلبت نأ ةديدجلا هتأشنمل دارأ ىلا روص ةئيدسم عقومو عقوملا
 ,ةميظعلا ىناوملا ءاشثا نآك ؛ اهتميق أمل ةيقيقح- اءارزع تاذ تناك ةيردتكسالا نأ ىلع « ةيرحبلاو
 لحاسلان يوكذ نكلو قاطنلا ةعساو ةريثيك لامعأب مايقلا دعب ال] متيال ةينيليطلا روصعلا ىف ةقورعملا
 ةركذ ردنكسالا سفن ىف راثأ ءىطاشلا نم ةيرقم ىلع سوراف ةريزج دوجوو رضا ىرغلا ىلائشلا
 لينلاب اهلاصتاو عقوملا اذه فلخ طوبرم ةريحب دوجو ناكو « اهذيفنت لبس لب لامعألا هذهب مايقلأ
 .ماظن نأ ىلإ كلذ « ربتلاو رحبلا ىناج الك نم لاصتالا لبس هايملا'بذع ءانيم دوجو ةصرف حاتأ
 امأ بساورلاب دست نآل ةمئ ةيلحاسلا ىفاوملا ضرعي طسوتملا رحبلا قرش ىف ةيئاملا تارايثلا
 ”ةئيدم ىف نردكاسلا نوينانويلا نوكي .ىرأ لمتحملا نمو ؛ ةبئاشلا' هذه اهمرثعت الف ةيردنكسالا
 عباط هل رخآ اببس كانه لعل مث ةيفارغجلا ةقيقحلا هذه ىلع ردنكسالا اوعلطا دق (١)١سيطارقت

 .بوناكلا عرفلا ىلع نيرشملاو ةسداسلا ةرسآلا ةنعارف دبع ف تسسأ ةيقيرغا ةئيدم ب سيطارقن - ١
 «دورابلا ياتي | ركرم موخت ىف اهريغو هريينو فيعج موكو شارقن ىف ىرق عضب نألا ابعقومو لينلل
 مهتقيرط ىلع قيرغألا اهف شاعو ةيةيرغألا ةراضحلا رهاظم لكامل ترفوتو ةميع“ ةيقيرغا ةئيدم تناكو
 3 :ةيلسآلا مذالب ىف مهل فولأملا ةيعاتتجالاو ةييايسلا ةايحلا بواسأ.نفدو



 دب ع لج

 ةينيليحلا ةسسؤملا مدطصت نأ ىشخي الف آذإو دلات دجم امل سيل ةصضاوتم ةدلب هدوقأرف ىسأيس
 ةراضحلا لظ ىف مدقت اه ىجريو لب اهف ةثوروم مظن وأ ديلاقت ىأب ابضاقنا ىلع موقت ىثلا ةديدجلا
 . ةعدق ةينطو ديلاقت ةأطو نم ةلجو وأ ةبايه ريغ ةينيليحلا ةفاقثلاو

 داليف ءقرشلا لع ةماعلا ردنكسالا ةلمل ةيعيبط ةجيتن ءاج ةيردتكسالا سيسأت ناف كلذ قوفو
 ةروصحريغ ةينيلملا تحبصأو اهتغلو اهنيدو اهتاداع الع ضرفت ايك ايسآ وزغل تجرخ قيرغألا
 ةرداق انيثأ دعت لذ ديعباا قرشلا ىف لخلدتلا ف تذخأ لب ليبخر ألا رحب رئارجو هحيإ رحب قاطن ىف
 نمرفلا ةراجت هزأتجت ىمرافلا جيلخلاو دنهلا ءىطاوش نم دتمملا ديد لا ملاعلل ةمصاع قبت نأ ىلع
 ةديدسج ةمصاع راتخي نأ ردنكسالا ىلع ناكف ؛ ةيقينيفلا بك ارملاو ةيبيللا لفاوقلاو برعلا دالبو
 قرشلا دالب هوزغب ردنكسالا راكو «ةيملاعلا هتكلممب اقيلخ نوكيو رجاتملا هذهل عستي افرمو
 تحت طبري نأ ىوني ناكو ماظعلا سرفلا كوامل ةفيلخو ايقرش اكلم هسفن ريتعي فارطآلا ةيمارتملا
 سسؤينأ ىرورضلانم دجو كلذ للعو ؛ةقرغأتملا ايمآو قيرغألا دالبو لبابو انيثأ هناطلسو هئاول
 داحتالا اذه قيقحتل ةلبسو ذفلا ابعقوم نوكق' « ضيرعلا كلملا اذه ةمصاعب ةقيلخ نوكات ةئيدم
 طسو ىف عقت طيسو زكرم ىف هتسمؤم تناكو ,رودلا اذه موقت ايك ةيردنكسالا راتخاق دومشنملا

 لصتو ايروسوىرغصلا اسآو قيرغالا دالب نم ابيرقت ةيواستم ةفاسم ىلعو ىنيليطلا شضبالا رحبلا
 نم لك قاوم ىلا اهتراجت تباسنا لامشلا نف نيقش تاذ ةراحت طويرم ةريحبو رحبلا قيرط نع اهلا

 ايقيرفأ لهاجمب برعلا جيلخو لينلا قيرط نع تلصتا بونجلا نمو دوسألاو قايردآلا نيرحبلا
 . ةعساشلا ةيروطاربمالا كلت ىف بوص لك نم رجاتملا اهلا دفت ةيلاثم ءانيم اذا ىبف اسآ ىصاقأو

 هدكلم ىأ ىلا الو بعش ىأ ىلا ىتنت ال ةديدصج ةسسؤم' ةيردنكسالا تناك اريخأو
 ىصاقأ نم نودفاولا دلي ناك اهيفو ةضهانم ىرخأ ةئيدم ةريغل زازفتسا ابمايق نع بسن الو
 ثرلتالف بوعشلا هذه طلتخت ةقتوبلا هذه ىفو ءابروأو ايسآ نم؛ةقرغأتم وأ ةيقيرغأ ةفلتخلا دالبلا
 انطومو تاراق ثالث هيف قيلت [ركرم هسفن تقولا ىف ةئيدملا حبصتو ًادحاو ًارصنع حبصت نأ

 . . بوعنشلا هذه لكل
 ف هتيعتا ىلا روص ةنيدم لح ةديدجلا هتسسؤم لحت نأ ىوتي ناكر دنكسالا نأ بيرالو

 اهتريس ءهروصو داعأل ربع ول هناو « تريغت دق نأشلا اذه ىف هءازآ نا ليق نكلو , اهراصح ءايثأ
 قوفتلاف ةيردنكسالا ةئيدم لبقتسل نامض ةيردنكسالا سسؤم ةافو ىف ناكةقيقحلا ىفو « لوألا
 ىلا هتاف برغلاو قرشلا ديحوت ىلا هحومطو ردنكسالا كاردإ نكي امبمو ؛ ةزاتمملا ةلزنملا غولبو
 ارصان « ايروأل الطبو نانويلا دالبل ىلعأ ادئاقو ايئودقم ىلع اكلم لازال ناك. م . ق 01 ةنس
 ميظعلا ىسرافلاك املا ةفيلخ حيصأ هنأب رعشي ذخأ اقرش هحوتف قافآ تعستا امكن كلو ايسنآ ىلع اهل

 ةلئاقلا ىلا نكلو « ةيردسكسالاك دعب ءانيم نم هل عفنأ نوكي ةيويسالا هكالمأب ةرشابم لصتي



 هسا دس

 .م .ق مال» ةئس يف تام أملو ءهدي نم ريصملا كلذ ريرقت تجرخا نيربنلا نيبام دالب ىف هتباصا ىلا
 طسوتملا رحبلاة رشف ىراجتتلا قوفتلا ف ءهروص» فاختنا اهل ًاردقم لازيال ةديدجلا ةئيدملا تناك

 ةملاطبلا رصع ىف هب ردكمساألا

 ناف كلذ عمو هناكرأ تعادتو هتماقإ ىف بعت ىذلا خمامشلا ءانبلا كلذ رابنأ ردنكسالا توميو

 نأ نم مثلا ىلعو ءبهنالطيو اهؤطخ تبي مل ةلبقتسملا ةيردنكسالا ةمظعب كتلاق ىلا تاؤينتلا

 اهعقومايازم نأ الا ميدقلا ملاعلا ىلع اهناطلسو اهترطيس ضرف ىلإ لصت نأ نع ترجي ةيردنكسالا
 ف مهئاطلس عاستاو ةملاطبلا ةلود ةوق ريبك دح ىلإ ابمدقت ىلع اهدعاس امبو « ةتباث ةقيقج تيقب ذفلا

 ةرواجلا كلاملا فعض ىلإ اذه ؛ طسوتملا رحبلا قرش ىف دالبملا لبق ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصتنلا

 ناثدحلا فورصو ناودعلا فانصأ لكدض ةملاطبلا ةوقو ابتعيبط ابيمحت ةئيدم ةيردنكسالا تناكف
 ىفو ؛ ايسآ بيرخت ىف ابيس تناك ىنلا ةفيثعلا تابالقنالا كلت نم ءىث عيرسلا ابمدقت فداصي ملف
 ىذلا لوآلا سويبلطب ةسارف قدض ثداوحلا تتبثا ردنكسالا فالخأ نيب تعقو ىلا بورحلا

 تماق ةازغلادصي نأ نع سويبلطب شيج ريو ابرح ساكيدرب هيلعنشو «ردنكسالا فالخأ دحأ
 ةيردتكسالا تدعص كلذ ىلعو مبلمش تنشنق ةارغلا ليتلا دصو ودعلا دوبج ةلقرعب ةيتاع رصرص حير

 ةبضخاضرأ قيرغالا ءاكذلا ابيف دجو ذإ لعل ازكرمو ةملاطبلا كلم ةصاع تيقبو فورظلا كلت لثم
 . نيح لكىف هلكأ ناسنالا اهنم ىقأ ةبيط آرامث رمثأو عنيأو رهدزاف ةديدج ةئيبو

 سويبلطب بيصن نم نوكشل رصم رايتخا ىف قيفوتلا
 اهتلمجل ليلا اهيف ىرحيو رمح الا رحبلاو طسوتملا رحبلا اهفنتكي ةيعيبط دودح تاذ كلم رصمو

 نم ةئئيطم ةئمآ « بناجلا ةييبم ةيوق ةكلم ريصت نآل دادعإ نسحأ ةدعم ةيعببطلا فورظلا هذه
 هاسمس ىذلا كرابملا ابلين اهيمحي« لاثملا بعص ًآارمأ اهزايتجاو اهوزغ نوكي داكيو ناودعلا ةلئاغ
 دارطضاتنمضو جراخلا نم فحازلا ودعلا ةيعيبطلاق ئاوعلا هذه تدصفي آدلاخ اطئاح » سيطا ارقسيأ
 مهتعاطو ةمئاقلاةموكللناكسلاعاضحخاب ةليفك ةيلعخادلا تالصاوملا ةلوبس تناكو ؛لخادلا ىف مدقتلا
 أوكرتو دبعلا اذه لوأ ىف اهنم نوفرتغي ةيقيرغالا ةراضحلا ىلع اولبقأ نأ نويرصملا ثبل امو ءامل

 مبييلاسأ ىف قيرغالانوكاحي اوذخأو ةمبدقلا اهدباعمو رصمديعصف اهلقاعم ف ةثراوثملاةميدقلاهديلاقت
 مثهدالب ىلع سرفلا ةرطس عابضلغ هعمنوهسأ, ببسنيبرصملاىدأ نكي لو ةيعامتجالاو ةيندملامبهظنو
 تناك ودقملا وزغلامدب و. ديعلاك لذ لاوز: اوحرف مهلا اورقح وب اذعلا ءوس موماسنذلا هو

 اهتانب ككفتلاو قرفتلا ل ععكش وأ دق( رم علاسم 1( مسأب اوفرعنيذلا مونيينطولان منير احا :ةقبط

 ةيسايسبلابيلاسالا لضفيو :بصاغلا نجلا كلل ةمواقملا بضعف .تفاحلاو زيوءابملاهمعصاضدقيبناك



 مس اس

 نييرصملا نم ةنبكلا ىلع اوذوحتسي نأ ةملاطبلا عاطتسا ةيداصتقاو ةيئاضقو ةيرادإ نم ةعراسلا

 نم هبلغأ فلأتيو لجر فلا ىتتام وحن هددع غلبي شيج سويبلطب ديؤي ناكو مبيلع اورطيسيو
 مهل زجأ ىذلا اهسويملطب ةوعدل ةباجتسا انادحووتافارز رصءىلإ اودفو نيذلا مهتاتشاو قيرغالا
 تروطناام ةيوعارلاهدئاصقىدحإ ىف( 1860ءمةاه5 )سير كويث ىلطبلا طالبلارعاش لجسدقو ءاطعلا
 ةيردنكسالا لإ اوجحو رصمملإ اوعرهو ةملاطبلا ةمدخ ىف اووضنانيذلا قيرغالا دئجر عاشم هيلع
 اذنه رطيسو ةرادالا فو شيجلا ىف بصانملا عفرأ نولوتي نوينودقملا ناكو . اهجمابم مهترهب ىلا
 ىف ناكهناف كلذ قوفو ؛ ةيندملا ةرادالا نم ءزجو ةيئانجلا ماصحماو ةطرشلا ىلع ائيشف ائيش شيجلا

 ضورف ميدقتب ن وعراسي نزذلا نيفلزتملاو لاملا ف نيعماطلا نيفظوملا نمريفغ عمجسويملطإ ةمدخ

 وحتب ردي« ىنع هضعب ىونس دارياب عتمتي كلملا ناكو ءطالبلا قظومو كالملا ىلإ ةعاطلاو ءالولا
 ىف ( ا« 1ءغمم نكلق ) مالا ايبلغأ ركذ ىلا بئارضلا فلتخع نم هبلغأو تابينجلا نم نييالم ةثالث
 نييرصملا دوبجو ىاسنالا طاشنلا رهاظم عيمج اطوانتو ابعونتو اهتراك هلوهيو ناسنالا عوري تبث

 ٠ ةراجتلاو ةعابصلاو ةعارزلا نيدايم ُْق

 دراوموهدوبج دكرينأ لعمدعاسي زكرم ىف تاورثلاو دراوملا هذه لكب سويملطب نكي مفأ

 قستي بوث ىف ودبت نأ ىلع لمدلاو اهيلع تاديسحتلا لاخداو ةديدجلا ءتمساع ءاستتبا ىف هدالب
 ٠ لضفبوةملاطبلا ةرشفم تدع ىتح ابثايم تدارف ؟ةملاطبلا كلم هب فرع ىذلا لئاطلا ىنغلا كلذ عم

 'ءاسلعلا نم ةيشاحب هسفن طيح نأ سويملطب ةعاطتسا ىف نكي ملأ دراوملا هذه مادختسا نسح
 ىلع هتردقم نم اقئاو سويملطب نكي م ءىداغلا قلطملا كلا اذهل ةفراولا لالظاا ىفو ءارعشلاو
 ةيطارقمبدل ١ رامث رخأ مايأ ىف تناك نأ دسعب ةديدجلا هتمصاع ىف نونفلاو بادآلا ثعب ديعي نأ

 دقف امل ردق امع ةيردنكسالا فاختت ملو ؟ قنرغألا ندم نم اهريغو اديثأ ىف ءاجوملا ةحاجلا
 ةيراجت ةردقمب اوزيمتو ديدجتلا حور اوبرشأ طاشنلا نم ريبك بناج ىلع سانأ كاذ ذا ابيف رقتسا
 طيشت ىكذ بعش هنكسيو لاشمألا برضم هتبوصخ دلب لع فرشت ةنيدملا هذه تناكو , ةصاش

 مانتا دعي حبصأ ءانيم هلو لباوتلا جنت ىلا كلامهاو رم<لا رحببلا ىلإ ىدؤت ىلا قرطلاب لصتيو
 .:بتك ىتلا ةيردنكسالا ىه كلت . ميدقلا اعلا ف ىفاوملا لضفأ ىواسي ةمزاللا ةيسدنبلا لامعألا
 : . قرشلل ةيراجتلا ةصاعلا نوكُت نأ امل

 ةيروطاربما ماسنقا دنع ةئسس نيعبرأ وحن رمعلا نم غلبب سوجال نب لوألا سويبلطب ناك
 قبطيايلاو وأ ( 50::هو ) ابارتاس هفصوبابكحو عيزوتلا اذه قرصمب صتخافهداوق نيبردنكسالا

 اهتياغ ىوذه فاتختو ) 011 51م6 5م ( ةيبارتسلا ةسايسلاب ءنامتروك» ماعلا برع ةسايس

 هوذح اذحو.م.ق م.ةةنس كلم بقلب مهلوأ بقلت نأدعب ةملاطبلا املعجيت ىتلا ةسأيسلا نع اهبرامو
 دادتعالا نيب عمج ا غيصح اعراب ايسايسواريدق ايعز اذه سويملطي ناكو كلذ ىف هئاثبأ نم هقالخا

 لوحتتيال دحآو ضرغ قيقحتل ىعسي ذإ وهو ةعناصملاو ةروادملا نيبو ىعسلا ىف بأدلاو ىأرلاب







 دا اهدس

 برحلاو ةوقلا ذاختا ىلإ دمعي ناكو هتلاضل لوصولل ةفلتخع البس ذختيو انيح دانعلا ربظي ناك هنع
 ىلع امئاد صرح ناكو ةيساموليدلا ةيبلسلا قرطلاب اببلإ لوصولا عيطتسيال ىلا برأملا قيقحتل ةادأ
 تب ىهو رصنلا بك ومو روبل بحو ةخفخفلاو ةمظعلا رهاظم هينعت الو ةتباث حوتف بيك
 مايتهالا نيبو ةريغصلا ةقيقدلا لئاسملاب ةياسعلاو ربصلاو ةانآلا نيب عمجي اذه لكق وف ناكو اهتعاس
 ةيروطاريماس سؤ ةمزاللا تافصلا لك هصخشف عمجب ةمعنا|ثدحما اذه ناك اذكهوبةليلجلا لئاسملاب
 . ةملاطبلا كلك ض يرع كلمو

 ىلعنيتثا نم ريخ ديلا ىف اروفصع ه نأ ردق رظنلا هيعب ريدقتلا نسح لوألا سويملطب ناك
 ةيروطاريسصالا كح ىف كلملا بئات بصنم ىلوتي نميف نيرخآلا داوقلا عزاني نأ أمشي لف« ةرجشلا
 مساب فرعت ىهو مظعلا جتافلا ةثج اهلا لقني نأ ىلع لمعو ةينغلا رصم ىلع ءاليتسالاب عنق لب اهلك
 هءالمز اكرات رصم رطش ممي نيثلا زرحلا أذبب رفظ املف ( ؟ همه ) اهس ىلإ تقرح مث ( ؟همه )اموس
 سيلو , كلذ دعبو .الوأ ردنكسالا ةثج تنفد ثيح سيفممرقم ذختاو ايسأآ ىف مهتافالخ نوضفي
 كلت اطخ هلعلو ةيردنكسالا ىلا كلملا ةصاع سويملطب لقن ١ كلذ خيرات قيقحتلا لبيس ىلع افورعم
 لوحت دعبو لقآللا ىلع اهرهاظم ضعب لمتك | وأ ةيابنلا ىلع فرشا دق اهؤانب ناكنأ دعب ةوطخلا
 .٠ هتسابس هاجتاى

 « ةيبرتاسلاب ٠ نكت ىلا ةسايسلا ىهو هجهنو ردنكسالا ةطخ ىلع ىمآلا لوأ ىف راس هنأ رهظيو
 ريفف هل ادب مث ةسيئرلافئاظولا ضعب نييرصملا ىلوبو ؛ نييرصملاب نيينان ويلا طالتخا عجشي ناكف
 هقالخأ اهاذتحا لأ ةسايسلا ىهو نيموزبملا عم حتافلا ةسايس نييرصملا عم ابلحت لحأو ةسايسلا هذه
 اجب اوجبني نأ اورطضاف هملاطبلا ةرسأ كولم ىلع رهاظ فعض ادب نأ ىلإ هتقيرط ىلع اهف اوراسو
 ةموكسملار قم لقن لعلو.نييرصملانم ماناعرا ( مننا واق عهم ) تاءافعإو تايضرت اومدقفرخآ
 رظنلا ىديعب نأ دبالو « ةميدقلا ةسايسلا ىرجي رييغت ىلع لادلا رهاظلا ناوتعلا ناك ةيردنكسالا ىلإ
 , ىزغم نم هيمضتي امو كلذ هتك كاردإ !وعاطتسا نييرصملا نم

 سيياريس ةدابع
 لييسلا سدلتي ةئايدلا ىلإ دمعف « ةباغلا سفن ىلإ ىرت ىرخأ تاءارجإ ذاختا كلذاالت دقلو '

 هتيغر راهظإل] دمعف ثداوحلا قبتسا دق ردنكسالا نآكو . قيرغالاونييرصملا نيب ةقالعلا قيثوتل
 ءاج ايلف ةيردنكسالا ىف ( سيزبإ ) ةلآلل ًادبعم هسيسأتب نييرصملا عم ةقادصلا تاقالع نيوكست ىف

 نأو « بوعشلاو سائجألا نيب طباورلا قيثوتل ةليسو ريخ ىه ةكرتشملا ةنايدلا نأ دجو سويملطب
 : قوفو:مهتمل [ةدابعل آركسسحيبصأ هنأ وأ مطانطو ةيردنكسالانوريتعي فوس نييرصملاو قيرغالا

 . نسحلوبقب ةديدجلا .ظنلاو نيفاوقلا لبقتونيبعشلا ديح ونهتأش نم نوكي تادابعلاديحوتنافكلذ
 نانويلاقتلم سيفعفالوأ هيدابع ترهظدقو ( ؟ةىمماك) نييأر يس وهأ ديدج ًادوبعم دالبلل لع



 دعنا فد

 زكسم حيبصأ م . سويماطب ةيروطاريما ىف ىمسرلا هلالا وه ديدجلا هلالا اذه ناكو . نييرصملاو
 امل عضوتو ةينيليه ةغيصي ةيمسر ةفصب غبطصت تذخأ ثيح ةيردنكسالا ةئيده ىبسرلا ةدابعلا هذه

 ىبودجلا ءزجلا ىف ديدجلا هلالا اذ سدقم مرخ ةيردتكسالا ىف ىببو , ةينيليملا سوقطلاو ديلاقتتلا

 ناكسلاب الوهأم ناكىذلا ىلا وهو .هدوقارب فورعملا ميدقلا ىلا ىف ةيردنكسالا نم يزغلا
 .اماحدزا اهدشواناكس ءايحالا رثك !ناكف « هلاطبلا دهع ىف كلذك ر متساو « ةئيدملا سيسأت لبق

 نم هبلج ىلفسلا ملاعلا هلِإ وهو سيياريس هلإلل مخض لاثمت ةماقإب سويملطب أ لكيملا اذه ىفو

 قامؤرلا خرؤملا اهلإ راشأو نوتينام اهركحذ ةفيرط ةصق هياجلو . دوسالا رحبلا ىلع نونيس

 بلطي ثعب ىلطبلا كلما نأ ىف صخلتتو . هخضرات نم عبارلا ءزجلا ىف (1 15 ) ستيسأت

 :لاثألا اذه ميلست ىلع ىوديس كلم لوع دقو هل لاثم مخضا ناكو بونيس نم هلإلا اذه لاثمت لقن
 ناكسلا عمجت هحيرض نم لاثقلا لقتل ةدعلا تدعأ ام دنعو هب تفاط ىلا رذنلاو مالحالاب ارثأتم

 اذه باكترإل اعئم لاثقلا لقن نود ةلوليملاب اوددهوبخصلا رعو بضغلا تارامأ مييلع تدب دقو

 بكرملا ربظ ىلا هعضوم نم هسفن ءاقلت نم لقتني لاثقلاب اذاو لاحلا اذه ىلع م امثبو نيبملا مثالا

 '(1)مويبارسلا كلذ دعب مبقأ لقو آرتمام ةيردتكسالا نم تذختا دق ابسفن ةحلآلا نأ ىلا

 'هيلا ىدوتي ناكو دبعملا كلذل عضاوتم حيرض موقي ناك ثيح ضرالانم عفت م لع( 5ةمهوعمم)

 ليثاقلاب لحوةدمعألا تاذ ةحيسفلا ءاهمالاوةقورألا هب تطيحأ دقو ةئام هتاجرد ددع غلي لاع لس

 ضدي لعج لاما نم ادع غلب ةيردنكسالا راث آ نم ًادلاخ ًارثأ حبصا ىتح ةبتكم هب تقحلأو

 ىف راحيل ناسنالا نا ةطاسدو ةجاذ_س ىف هنع نولوقيو دعب اف هرك ذب نوديمشي نامورلا باتك
 تمرقأف داليلا ءاحنأ قسيياريس ةدابعترشتنا دقو . هّمح هيفوت نأ نع زجعتل تالكلا نأو هفصو

 ايفلداليف ةدلبب ناكف ةعضاوتملا ىرقلا فو لب ةيرصملا ميلاقألا داوع ىف هقسن لع تامويبارسأا
 ةذلبب هتماقإ لع ةينانويلا ةيلاجلا تصرح ىرخألا دباعملا فلتخم راوج ىلا سبا ريسل ديعم مويفلاب

 اهامسو ( سوفلداليف ) ىناثلاسويماطإ ةيلام ريزو سوينولو.أ اهاننبا ةيجذومن ةيرق ىهو ايفلداليف
 . حيرطددلا ةعقرك ل كش ةليطتسسم ةيردنكسالا ةنيدم قسذ ىلع ةدلبلا هذه تططخو ءانميت ةكيلم ماب
 دعب ايف ساالل ىت ةيجذوؤلا ةيرقلا تءاج ةمئاق اياوز ىف ةعطاقتم ةمقتسم ةليوط عراوش تاذ
 ةيردنكسالا ةئيدم ىناثلا سويماطب كرابي ىكلو . ابهاعم نم قخ امو ةيردنكسالا خيرات ضعب

 « اهس » مساب فرعي حبصا ليمج ربق اهاوتحا ىلا ردنكسالا ةثجج اهيلا لقن ةيسدقلا نم ةلاه اهسكيو
 جاجحلا همي ارثأ قب ىونس نهاك اهيلع فرشي ةميظع ةدابع نكرم مهصا نأشل امو ( 5 هم )
 قيقحتلا ليس لع هعضوم نآلا فرعي ف روذلاب ءاقولاو كربتلل دعب ايذ نورق ةدع نورئاذلاو

 ' ناكم ىف مأ ةدوقارب مويبارسلا دبغ وه مأ لايثاد ىنلا عماج عضوم.ىف ةكدلا موك فوجب وه لهو

 . ىراوسلا دومعي نألا فورعملا دومعلا لوح موي املا راثآ ضعب دهجوت )0(
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 -دسأمع ال

 عقوم ىلا نوبارتس ريشيو لخادلا ىلا ( !0ءةذهو ) سايخول سأر ءارو ايف ةيكللملا روبقلاب 5

 دنعو ةمكحلا راد هيف عقت ىذلا ةئيدملا نم بناجلا كلذ سفن ىف ةيكلملا قابلا نمض ردنكسالار يق

 سويتات سيليخا ىدسي قاور بتاك اهرك ذ ةرابع تدرو دقو ةنيدملاب نيسيئرلا نيعراشلا عطاقت
 نيذه عطاقت دنع وهو , ردنكسالا ممأب فرعي ناك ناكم د .ىلا اهيف ريشي ( ةعانا1ه: ةهناسغ)

 ناكملا كلذ نأ نظلا لع بلغيو |بهناوج ىلع تميقأ ةدمعأو كئاوب اهلحت تناك نيذللا نيعراشلا
 فشك نأ ىلإ انونكم ارس ناكملا اذه قبب فوسو . ردنكسالا ربق هيلع موقي ىذلا عقوملانأك
 . عوضوملا اذه مسحت ىتلا ةئيبلا نع تاطوطخلاو رئافحلا وأ فدصلا

 : هملاطبلا كزم ةدعاق ةيردنكسالا

 كابترالا روط نم تجرخ دق تناك كلم ةدعاق ةيردنكسالا لوألا سويبلطب لعجام دنعو
 نابثكا كلت ليوحتل ريثك لمع كلذ عم اهزوعيناك نكلو « ةديدجلا تآشنملا ةداع بحاضي ىذلا
 سدنملا ماق دقو « ةميظع ةيئيليه ةنيدم ىلإ ةعضاوتللا ةدوقار ةيرقو ةلحاقلا ضرألاو ةيلمرلا
 ةميقتسملا ابعراوشبنانويلا دنعةفولأملا ةقيرطلاىلع ةنيدملاطيطختب ( 001006 ه:ه5 ) سيطارقونيد

 ةلصتم ةريحببلا تناكو ىرحبلا ءانيملاو طوب ىع ةربيح نبي روصح ا ناكملا ىهو ةحسف ريغ ةعقر لع

 كلذك ةلصتم ةريحبلا تناك اك سوفا داليف سويملطب ابمتأ ةانقب رمحألا رحبلاب لصتم وهو ليثلاب
 هلوط لحاسلاب سوراف ةريزج لصيرسج ىنب دقو هاملا بذع ماتيم مدختسلا تناك كلذ لغو ءانيملاب

 ىرخأل |ةينب لاو تاشنلا ضعب ةماقإ ل ضفب و( نى« م1«: :« 01 » )مويداتساتبيه ىمسيو خسأر ف عبس وحن

 ءانيم نوكذ هنم برغلا ىفو « زسجلا اذه قرش ءىداه مظع ىرحب ءانيم نوكت قرشلا بناجلا ىلع
 تناكو 6 نآلا ىتح لمعتسي ىذلا ديحولا وه يبرغلا ءانيملاو ( عمو هاهو ) مالسلا ءانيمب ىمس رخآآ

 قرشلا نم ابقرتخو « اريثك اهضرع قوفيةئيدملا لوط ناكو برغلا ىلإ قرشلا نم الوط دتمت ةنيدملا
 رخآعازاش ةنيدملا طسو ىف هعطقيو مدق ةئامىلع ديزي هضرع« ةنيدملاة بصق, وه مبظع عراش برغلا ىلإ
 ةصاخءاعساب ئمستو نيعراشلا يذل ةيزاوم ىرخألا عراوشلا تناكو بونجلا ىلإ لامشلا نم دتم
 ىف اهنم قرشلا ىمسي نايظع ناباب موقي ىسيئرلا عراشلا كلذ ىتيابن ىفو , ةكلاملا ةرسآلا دا ارذأ نم
 دوقعلاو كئاوبلا قيرطلا اذه ىناج ىلع ناكو رمقلا باب ىمسي ىنرغلاوْسمشلا باب ةرخأتملا روصعلا
 فرحأ مماب تيعس ءايحأ ةسمخ ىلإ ةمسقم ةئيدملا تناكو سمدشلا ظيق نم.راملا ىمحت ةدمعأ تاذ
 .ةنيدملانمبرغلا ىف اهنم طولا ىلا ناكو دوهللاصصخم ( اتلدلا ) لادلا ىح ناكو ةيقيرغألا ءاجهلا

 قرشلاب وعش نم ةفلت رصانع ابيف قتلت ةقتوبلاك نوكتس اهنا ةيردنكسالا ةأئثن ذنم ربظ دقو
 اهبيصنب موقتو اهسفن رصم نم لب لبق نم ةفورعم نكت مل كلامو ايسآو قيرغالا دالب نم برغلاو
 نوينودقملاعبطلاب كانه ناكو « ةفلتخم بوعشتاراضحو تاقاقث نم ةجزتم ةديدج ةراضح ءائب ىف



 هما فاك

 كلذك اونوكي مل ميلعلو . رارحالا نينطاوملا دادع ىف رخأتم رصع ىتح نيربتعم اونوكي مل نيذلأ
 ناكو مهتازايتماب نيظفتحملا ناكسلا نم ةزاتمملا ةصاخلا ةقبطلا اوناكامناو ةيردتكسالا ةأشن ذنم
 رارحالاروبمج امأ . ةيرورضلاةيمسرلا هتفصوهرطخ هل آرمأ دالبلا لع ديدجلا كلما ةيلوتب مهفارتعا
 ةعبصب هع ظضاو ةئانرب نيف ضانحأ نه صاصربع + ىف لخدي دقو ؛ بيرلو نيينانوي 0

 مثقارسالاو عراوششلا ىف اهتناطر عمست ةفلتخم ةريثك تاجحل ةيردنكسالاب ناك هنأ دبالو , ةينيليه
 فرت تناك تاناطرلا هذه نم ةفاتؤم ةدحاو ةجهطل ابا تلحو ةفلتخلا تاجبللا هذه تلحمضا

 ةيكيالا ةجبللا ابساسأ ناكو ىاثلا قيليملا رصعلا اهم زيمت 00 ىهو ( «هزم« )ةكرتشملا ةجبللاب
 . ىرخألا تاجبللا نم رصانع ابيلأ افاضم

 ا را و ال ل قمل دارقلا ل عرع ديلر
 ةيلاج ةنيدملا سيسأت ذنم دجوي ناكاكةيردنكسالاةئيدمب ةصاخلا ةيندملا ةيرحلاب نوعتمتيال نورخآ
 مل كلو اتياو اتم امل ةرثك اوحبصأ تح نمزلا ىاوت عب 2 مدانعأ تداد ةويبا ىف

 موقعلا لج ةصاخ تاراداو نيضوصخم نيفظوم نمو خويشلا سلجم نم اهب صاخلا ابماظن ال
 تابلاجلا نمو « نايحالا ضعب ىف اهب ةصاخلا اهنيئاوق قيبطتي عتمتت كلذ قوف تناكو اهتالجس ال

 سرفلا م'ىرغصلا ايسآب (5181) ايجيرف ةيالو ىلإ نويسقنيو نويحيرفلا ةيردنكسالاب تناكىلا

 مهرصنع ناك الو ةكوش الو ةببصع ملل نكي ملو ةللطبلا مح لبق رصم اونطوتسا نيذلا ةلالس مهو
 نيذلاو هدوقار ىف نونكسي اوناك نيذلا نم مهو نويرصملا اعيمج ءالؤه ىلي مث ةنيدملا ىف ايساسأ

 ةئيدملا ىلإ لوجتلاب مهرمأ دق ردنكسالا ناكو «ريقوبأ نآلا ابلخيو (6موهرسو) سوررتاك اونكس

 تقويم ةيرحلا هذه لع لصحي مهضعب ناك ناو « ةيندملا ةيرحلاب عتفلا نم نيمورحم اوناكو ةديدجلا

 اريثك عقب هب نأك هئكل , انولأت هب افرتعم نيرصملاو نينانويلا نيب جواذتلا نكي لو « رسمخآل

 !رمأ يا ممدئاقعو نييرصملا تاداع نم نيبنانويلا 3 ا 0 ناكو

 راصو ىنودقم الو قانوي ريغ ناكسلانم بلاغلا رضنعلا حبصأ ح ليوط تقو ضقني 1 ةطاتخم
 نييردنكسلا نومدقألا نوخرؤملا ركذي الو ىيليطا قرشلا ندم ىفهلاثمأو ههابشأهلءهل ماظنال اطيلخ
 نوبحن نيدرمتم نيدينع ءرثأتلا ىيرس نيبلقتم ممرظن ىف اوناكف باجيالاب رخأتملا رصعلا اذه ىف

 نايدالل مارتحالا وايلق هعذلو ناسللا ةقالط مهف نوراثرث مو ل

 مهباتنت نآل نيضرعم امئاد اوناكو ء نايحالا ضعب ىف اديدش اينيد ابصعت » نوربظي اوناك كلذ
 أ اطل باج ةرش نوف ةدم واكف ماسلا لع بنشلاو جيلا ايف نولي تااح

 ,ةيردتكسالا و عا لل ا



0 

 مل هنأ دكؤملا نمو ةيتاذ ةموكتم ةنيدملا حتمت ىلع ةلادلا ةزيمملا ةمالعلا وهو ( من1 ) ىدوش سأجم

 5ه؟«205) سوريويس سويمتبس روطاربمالا دبع ىتح نامورلا دبع ىف ىروُش ساجب ةنيدملاب نكي

 سطسغأ دبعف ىرومش سلجم ةنيدملاب ناك نانيخرؤملا نيبفالخ لحم لازيال نكدلو (؟ همنا سات

 اسلج ةئيدملا حنم ردنكسالا نأ ىف اهلوبق نكسمي ىلا ةيرظنلا صخلتت ةلملا ىلعو هيدي ىلع ىغلا مث
 ىلا ةيلهآلا بورحلا نم برح بقع ناك كلذ لعلو ةملاطبلا كوم دحأ هاإ اهمرح مث ىروشلا
 سويبلطب دبع ىف اهب دجوي ناكهنأ هيف كشال امو رساخلا قيرقلا ةيدنكسالا ةئيدم ابق ترصأت

 كانه ناكو ةليلق ةيقيقح ةطلسب عبطلاب عتمتم ( 8ءءاوهداه زايسيلك|ىمسيرارحألل سلجم سوفلداليف

 ققاقثلا ىدتنملا سيئروهو ( 6ر سم هعامم ع ) كراب زانمجا مهني نمركذن نويداعز ويم وع نوفظوم

 صاصتخا هلو اهتيدلب سيئر وأ ةئيدملا ةدمعبهبشأ ريبك فظوم وهو ( ءمءوه: هور ستيجيسك] مث
 ىلع مااقلا وهو ( عون ةمام عع ) كراينيثوي مث رارحألانينطاوملل لجسب ظافتحالا لواش عساو

 مهيلعقلطي ناك نيذلا رارحألانابشلا ةعامج سيئر وهو ( موس« (:هودز سيتيمز وك م نوعلا نوئش
 ةيرخل|ىلع لوصحلل ةلسولاوه رارحألانايشلا ةعامج لجس ىف مسآلا نيودت ناكو ( عمه ه٠ 1) ىبفيا

 ةثيدحلا روصعلا ىف دالبملا ةدابشك ةمبق ةقيثو ةياثمع كلذ ةيوتكم ةدابش ىلع لوصحلا ناكو ةيندملا

 ىلع لمتشتو ىامورلا دهعلا ىلإ اهادحا عجرت عونلا اذه نم قئاثو ةدع خيراتلا انل ظفح دقو
 اهرمعو هتجوز مساو اهحاص رمعو ىملاو ةليبقلا مساو را ارحآلا ناكسلا ةعامج ىلإ مامضنالا خيرات

 ةميقتاذ تافص اهحاص بسكن ىلا ةيندملا ةيرحلا تناكو . ليصافتلاو فاصوألا نم كلذ ريغ ىلإ
 نابشلا ةعامج ىلإ باسننالا ف سيلدتلا ناك كلذلو . ًاريثك ابف اعومطُم ةيعاهتجاو ةيدام ةيرهوج

 رارحالا ةمامجتنناكو. عوقولا ريثك آسمأ فرشلا اذهب عتمتلل مدلوم قح مبلهؤي ال نم رارحألا
 ةدحاولا ىمست تالحم وأ ةصاخ ءايحأ ىف لزتت ماسقأ ىلإ مسقنت هذهو لئابق ىلإ مسقنت ةنيدملا ف
 .(موسو) مد

 اهي فرثعم ناك نيناوقلاهلهو ء اهب تجرفتا :ىثلا اهتيناوقو ةصاخلا اهكاح ةيردتكسالا تاكو ٠
 ىلع امئاق ريك دحل اهبف ساسألا ناكو « ماعلا قانويلا نوناقلا قيطت ىتلاو كلل ةعباتلا ماحما ىف ىتح
 نم نايحاألا ضعب ىف ةدمتسم ثاليدعت اهلإ افاضم قيرغالا دالبب اكنتأ ف لمعتسملا نوناقلا

 كلت تناكو , ةصاخلا ةيردنكحسالا ةئيدم فورظ اف ىعور ىرخأ ضعب ىفو « اكيتأ ظن ريغ
 نوميقملا ناكسلا ناكو ؛ ثارارق نم ةئيدملا ىف رارحألا هردصي امب رخآل تقو نم لكست نيئاوقلا
 مييختني نيذلا نيفظوملا بتاج ىلإو ؛ صاوأو تارارق نم كاملا هردصي ا كلذ عم نوعضخت اهف

 ًآرقم اهتفصب ةنيدملا تناك كلذ ىلعو ؛ نويكسلم نوفظوم كانه ناكةنس لك ةئيدملا ىف رارحألا
 لالقتسالاب ةعتمتملا ندملا كلتي تنروق اذإ بيجي ركرم تاذ ةيبلطبلا ةيروطاربمالل ةصاعو كلدلل
 . ىرغصلا ايسآ ىف قاذلا



 ) ةملاطبلا دب بع يف تن 003 ( ةرانملا





 بالة

 ”هيباولوآلا سويباطب مح نم ديدجتلاو طاشتلا دهعفؤ رصمل ةدعاق ةيردتكسالا تحبصأ الو
 ةراثملا سوراف ةريزج ىلع تدبف « ءاهلاو .لاجلا ىف دحلا ةقئاف ةعرسب ةئيدملا تمن قاتلا سويبلطب
 .بئاجي ئدحإ تدع ىتح.عونلا اذه نم ىتل ةينباآلا لوأ ىهو ةلح ىبأ ىف حئارلاو ىداغلل ةدوهشملا
 لوأ ىف اهحاتتفاب. لفتحاو ىدينكلا ( 5هؤ(هانك) سوتارنسوس سدنبملا ايمدمصت عبطو ؛ اندلا

 نيصاخملا نيملآلا مسلي تكروو هتجوزو لوألا سويبلطبل تبهوو تنشدو يناثلا سويبلطب دهع
 .ناكو ًارثم نيرشعو ةنام وحن اهعافترا غلبو تاقبط ثالث نم نوكتت تناكو ([ 8601 ةوامرعع)

 ىلإ .ةفاضالاب ىوتحت تناكاهنأ رهظيو رحببلا ىف اليم نيئالث ةفاسم حرم ىريىوق ءوض اهنم عشي
 20.2.0 7  .ةمشألل ةرساكايارم ةطساوب رادي ناكهلعل ظعم راظامدبشأ ءىق ىلع كلذ

 نوفيضي اوناك نيبقاغتملاك ولم ا نأ ذإو «قرشلا ءانيملا نم قرشلا بناجلا ىف ىلملا رصقلا ناكو '
 راد دجوت تناك ىلا اذه سفن ىفو « هتاذب امئق الماكايح نامزلا ىلاوت ىلع حبصأ هيلآ ةديدج ةينبأ
 .نفلا بايرأ عوسات نطوم ( 6 هو هس )ريبعتلااذه خص نإ ىعماجلا لفحما وأ ةيمداكالا وأ ةكجلا

 موي رصبق وأ ىرصيقلاب ىس ديعم دعب |مؤ ىنب اليلق برغلا ىلاو ةروبشملا ةبتكملا اهبو ( ««دءد)
 .لكامت سوينوطناابجوزل امبركذ ةروبشملاةعباسلاةرتاب ويلك ةكلملا هئانب ىف تأدب (ةءوونويعسع)

 ' (مه110) نوليف ىدوبيلا خرؤملا هفصو دقو . سطسغأ روطاريمالل امرك رصمل نامورلا حتف دعب
 مماب_فورعملا سدقملا .مرحلا اذه لثم هرسأب ملاعلا ف دجوي ال » لاقف ىناثلا نرقلا فصتنم ىف
 الوءاثيملا ل خدم ىف ةيلجةضضاؤ هملاعم ودبت ةراحبلا ىاحرصيق دبعم وهو( ؟هؤووؤو»م) مويقسابيس

 هب طيحتو روذتلاو تايه لاو اياطعلاب هانغ ثيح نم دبعم هيراجي الو هموح رظعل ناسنالا هةطقع

 تابتكسملاو ةفوقسملا راملاو نيلاهدلا تمرقأ ةحيسفلا هتحاسم لعو بهذو ةضف نم ليئاَعلاو روصاا

 دعب هب طيحتو هباوب لكش ىلع مقأ همدقم ىف لخدمو ةدابعلل تاواخو لاجرلاب ةصاخ تارجحو
 ثعبتةروص رخفأ لع نيزهنأ ةقيقحلا فو ةفوقسم ريغ ةحيسف ثاحاس كلذ
 كتئلوأو ةنيدملانع نواحرب نيذلا كتلوأ سوفن ىف ةاجنلاوةمالسلاف لمآلا

 ١ . « ابئطاشىلع نوسري نيذلا
 نيبقاعتملاةملاطبلاةريقموردنكسالا 2 .رضةريبشلاى :رخآلاةيذب ال |نم نأكو

 مويبارسلا دبعمو ( ةم«ههداعم ) ةيفاقثلاةودنلارادوأ مويزانملا بغلمو
 هعدتبا ىذلا ( 5هءمماو) سيياريس هلالل ارض ناك ىذلا ( 5 نءهموسس)

 نييرصملاو قيرغالا نيب لاصتاةقلح.انيب نأ قبس اي« هتدابع نوكتل ةملاطبلا
 ىلانم ةيرقُم ىلع ةئيدملا برخف هدبعم ديشي نأ بسانملا نم: ناك كلذلو
 نييردنكسلان ل ةريثكن يتاسبو قئادحةيردنكسألا ف ناك كلذ قؤفو. ىنطولا
 راهزألا ىئاي رظنم ناكو راهزالل مهبخ ىف نييرصملا :نوكراشي ازوتاك
 :دأغأ قاثلآ سويلطب نأربظيو ..ةئيدملا عزاوش ىف افلأم ناحنرلا تاقاطو



 ماسلا نهيب

 ىو ( 2 ءاذوو ١ ) ةيتأثلا ىونيسرا ةافوتملا هتخال امركسح# ةيماظن ةقيرطب ةنيدملا عراوش ةيمسث
 . نيينانويلا ةط1 باقلأب اهايا ابقلم عراوش ةدع ىلع ابمسا قلطاف هتجوز

 ةسكملاو ةيكملا راد

 "ةيونعملا ةايحلا بئاج مبكتلم ةمصاعل ةيداملا ةمظعلا رهاظم ىلع مهصرح ةللاطبلا سني لو

 نأ ربظيو ٠ بتكلا رادو ةييداكألا وأ ةكحلا رادب مىش لك لبق ترهتشا دقف اهف ةيركفلاو

 ةفلتخلا نونفلاو مواعلا ىمت ةعستت ةملآ هلثيو ىملإلا عوساتلل آدبعم اهرمأ ءىداي ىف تناك ىلوألا

 ةبيرق .ةيلك وأ ةميظع ةعماج ةقيقحلا ىف تناك اهنكلو ةهلآلا هذمل نداس وه سيئر اهو اهاعرتو

 « ثيدحلا انرصع ىف جدربماكو أ دروفسك ١ ىتعماج تايلك ىدحأب ابمظنو ابنيوكت ىف ؟دج هبشلا

 اهتئازخ نم تابترم ةموكسحلا مبحنمتو ابيف نوقتلي عاونالاو سانجالا فلتخم نم ءاملعلا ناك
 عاطتسا ةداتعملا دراوملا نم ةيكحلا رادلا هذه ىدل رفاوتي ناك امو تابترملا هذه لضفيو ةيكسلملا

 دقو ؛ابيف ايرابجإ المع نكي سيردتلاو ميلعتلا نآل بيقنتلاو ثحبلا لامعا ىلع اورفوتي نأ اهؤالع
 ىف ةديكأ ةبغر ممودحت احل نوعلا ميدقتو رادلا هذه سيسأت ىف رفاو طسقب لوألا ةملاطبلا ماس

 لاجر نم هسفن لوآلاسويماطب ناكف« ةيردنكسالا ىف قيرغألا بدألا عيجشتو مولعلاب ضوبنلا

 ةفسالفلاو مالعلا نم ةيشاحب هسفن طاحأ دقو ردنكسالا تاليطل فصو ةيبدآلا هراثآ نمو «بدآلا

 ناكو هتدومب اوظف بيلاسألا ىتشب مهوهتسي ناكو تابجلا ىتش نم ءالعلا هناج نم وعدي:اثعبف
 ناكام ردقب وحنلاو ةضايرلا ءالعو ةفسالفلاو ءارعشلا نم ةذفلا تايصخشلا هذه وحن اخس

 ةكيرعلا نيل
 ىجلا ةئيبتو مهب ظافتحالا نم دبال ذإ ىفاكلا ىمالاب ةيردنكسالا ىلا ءالعلا ءاوهتسا نكي ملو

 . ءادنل ةيبلت نيتقؤم افويض رصم ىلا اورضح دقو بهاوملا ىوذ نم كلملاب نوطيحي اوناك نمل حلاصلا

 اوكرتينأ ريغ نم ىرخأ ةرم ةيردنكسالا نع نولحري دقو هئاخسو همركي هيلإ مهيذج ىذلا كلملا
 تايرغملا ضعب مهيوهتستو ةماع ةغبص ىذ لمعب نيفوغشم|وحبصيرلام ابيف مهتماقإ ىلع لدي ايقاب ارثأ
 ىف نوقلي فوس مهنأب ىفاكلا نامضلا مالعألا ءالعلا ءالؤهل مدقي نأ ىلع كلما صرح دقو ةيوقلا

 بتكلا نم مهمزليام نودحب فوس مهناو مدوجوب نوعتمتسي نرذلا مءالمزو مثءاقفر ةيردنكسالا
 نمريئتسم كلم هغبسيام ىلا اذه , مهتاسارد ةعباتمل تقولا ىف ةحسف نم هيل] نوجاتح امو صرفلاو

 اذه ىف كولملا نم هريغ هقبسي نأ ةيضخ ةيبدآللا ةضبنلا هذه دبيأت ىلع ًارويغ رصم كلم ناكو

 لذبلا ىف اقابس ةيمعالا ىف اناعماو ةيقيرغالا نع ادسعب كولملا رثكأ هيف ناكر صع ىف رامخملا
 رود ىرغصل اس ىف موماجرب كولمو نييقولسلا كوامل ناكف ءابدالاو ءاملعلا عيجشتل ءاخسلاو

 ءاهبو ةجيبابيف ةيحان لفغي نأ سويملطب عسو ىف ناكل بف ءادلعلاب رخزت ىتلا تابّتكملاو ةكملا
 . ىلإ :عراس هنإ ؟ عايضلل هتبيه ضرعتت 0: نم ءايدالاو ءاسلعلا نضتتح الف قيرغالا رظذ ىف



 ل

 لضفب نيتاليمز اتزبو نونفلاو مولعلل :رانضم ىف نيتقايس اتتاكف :ببتنكتلا رادو ةلكجلا راد سيسأت
 ءاشنا هبسني نيلوآلا ةملاطبلا نم رخفلا قحتسي نم امأ. عيجشتو نوع نم امييلع,كلملا هغبسأ ام

 نم هئاف ( سوفل داليف ) قاثلاس ويملطب مأ(رتوس) لوآلا سويملطب وهلهو هبلا نيتسسؤملانيتاه
 اهلاوقأ ىف تبراضت دق ةميدقلا صوصنلا نأ ذإ مساح ىأرب رمألا اذه ىف عطقت نأ انيلع ليحتسملا

 . ىناثلا سويماطب ناكهنأب لوقلا ديبأت ىلإ ءاملعلا نم نيثدحلا ضعب ليو
 نكلو ةبتكملا سيسأت ىلإ هتزفحو لوألا سويملطب رطاخي تلاج ىلا رعاشملا انحضوأ دل

 لوصألا نم ريثك ءانتقاددصلا اذه ىف هدوهج ىلوأن م ناكو ةليلو موب ىف متي نأ نكميال لمعلا اذه
 ضعبو اكوام مأ اندم تائيه مأ ادارفأ اوناكءاوساهباحصأ نم ءارشلاب ام] تافلؤملا رمشأل ةيطخلا

 روصشعب خسني نأ ا.طضم اذا سويملطب ناكف اهعيي ىف اغار بلاغلا ريثكللا ىف نكي ءالؤه
 لوصحلا ليبسف ليحلاو بلاسألا نم ريثك ىلإ ىلطبلا كاملا دمع دقل وب ةظهاب الاومأهفلكت تناك

 الوغشم هككح نم لوآلا ءزجلا ءانثأ ف ناكلوآلا سويملطب نأ ىلإ اذه ؛ ةردانلا بتكلا ىلع
 نم لقتني ناكف ءايوقالا هئارظذو هيسفاتم ناودع دض هتكلم نيمأتب ةيفاقثلا ىحاونلا كلت نع

 صريق وأ سدور ىف رخآ ائيحو ةقربو هينريف ىف انيحوبف امجابم ةراتو اعفادم ةران رخآل ناديه
 نم مزايام فورظلاهل متتت مل كلذ ىلعو ىرغصلا ايسمآ ىف ةعقاولا ايشيلوأ ايروسى كلذ دعب هدجندقو
 هبلطتيام لاملانم دجو رمآلال وا ىف هنأ نظن امو عورشملا كلذب ضوبنالتقولانمقحسف وأ غارفلا

 متاعدوقتباثسسأ لع دكلم ماقأ نأدعب آرارقتساو !ءودهرثك أ[ناكفهتايحنمىلاثلاق شل, ىامأ هذيفنتل
 تقولا كلذففداصو ةيبلسلا تآمقنملل ءاخسلانم ريثك ىف هدوهج سرك نأ هعسوى ناكف هيوق
 اجلفانيئأ نم قندق فوسليغلا ( معسونماسد عطوامعأسد ) ىريلافلاس وب رتميدناك نا( .م.قبوةماع)

 طيح ناكو ةيملاع ةرهشو حجار لقع اذ اذه سويرتمد ناكو ,هيوؤي ايكرتوس سويملطب باحر ىلإ
 ةسايسو خيرات ىف هروصق نكمب عوضوم لك ىف فئصو بتكذ هكردي نأ رشبلا ةعاطتسا ىفام لكب

 سويرتمد ال اسلف ةبوعصو ةقد اهرثك أو تاعوضوملا ىمسا ملياعي ناكو ء وحنو قالخاو ةباطبخو
 فارشالاهيلا لكونأب داقولاهنهذو هبلعب عفتتاو هيبحرو-هتدافو سويملطب مرك أ رصمم لإ ىريلافلا
 ةبتكملا وزيدم اهالوت ىلا كلتب ةبيبش ةيعسر ةفيظو هيلا دئسأ دق نوكي نأ نكمب الو ةبتكملا لع
 ىلع ردقأ صخش كانه نكي ملو تقولا كلذ ىتح دوجو اهل نكي مل ةبتكملاف هوفلخ نذلا اهؤاتمأو

 ءاجام ائقدص اذإو نفلكىف ابتك سويبلطب ئرتشاهتروشم ىلع ًاءانيو ءاذه سويرتمد نم ابميظنت
 مكح ةيابن ىف دلجم ٠© .ر... نع لقي الام مضت تناكاهناف اهئايوتحم نع ةميدقلا رداصملا فلتتع يف
 محلا اذه نكلو ةخسف ه. .ر... ىلا ددعلا اذه. لصي نأ ردقي سويرتمد ناكو رتوس سويبلطب
 كلبلل حصن نم هادسأ ال سويرتعد صالخا ىف كسي ناك قاثلا سوينلطبف هدبع ىف ققحتي م

 نبالاليضفت لجأ نم شرعلا ىلوت نم رابكسلا ءانباألا مرحي الاب همايأ تايرخأ ىف رتوس,سويملطب
 تثيحىلا سويرتميد ىنثوشرعلا ىلوتف سوفلدالبق سويبلطبلةيتاوم. تناك ف ورظلا نكد و رغضأللا



 م وا

 ءارش نع كلملا فكي مل احجاتو ةليوط ناك ىذلا سوغل داليق مح ءاسسنتأ قو َء هافثم ىف تام

 ىعر ريرقت فو ءبتكلاددع فعاضتهتوم دنعو ءائيثأو سدورنمةصاخب وةرواجيادالبلا نم بتكلا

 قع . لعىوتحتتكمحلارادنأه يف ركذ( عمال سعت )سوك اهلاكىمسملابتكلارادنيمأءفر

 اهيظع اغلبم ابعاستا غلي نأ دعبو ؛ىربكلا ةبتكملا ىف ةرركملا خسنلا فالحب كلذو كرتشم دلجم

 لقت ىلا بتكلا تعضو ثيح مويبارسلا ىف ةيمهأ لقأ ةيناث ةبّتكم تسسأ اهدادعأ تمخضتو

 ىربكلا ملا نع اهل ازيمت تنبلاب ىمسق موبيارسلا ىف ىرغصلا ةبتكملا تناكو ةليدبلا خسنلاو اهتيمهأ
 هيبأآدعب ءاوللا ثلاثل|سويملطب لمح دقو ءةرركملا خسنلانم اهلغأ لعل دلجم ؛؟رر... ىلع ىوتحتو
 ةيردنكسالا ىلإ اباقنوبتكلاردنأ عمج لبيس ىف غلبمىأ فرصنضي مودل اهمسر ىتلا ةسايسلاعباتو
 دقامةيردنكسالا ءىطاوش ىلع نوسري نيذلاحايسلا عيمج نم ذخؤي نأب ىضقي ارمأ ردصا هنأ ليقو
 ديالو « ةيمسر اخسف اهنع الدي اهبامحالستيو بتكلا راد ىلإ اهب ثعبي نأو بتكلا نم مبعم نوكو
 ىلا دورعلا ىف ةسايسلا هذه ىف ىخارتلا غلبم فرعن انسلو ءةميقلا بتكلا دادعأ تداز هذبع ىف هنأ
 تقولا ىف هناف ىمأ نم نكي ابمو مةملاطبلا ةرسأ مايا رخآ ىف ةصاخمو لوألا سيتبجدوي مح تأت
 رادب تناك.م.ق غاب ةنس رصيق سويلوي دبع ىف ةيردنكسالا ىف بتكملا قيرح هيف ثدح ىنذللا
 نأدارأ سويئوطنا ىلإ مالا لآ املو دلي«. ءر... وحن موييارسلاب ىرغصلاو ىربكسلا بتكلا
 دلحي ؟..ر... وحن ةعباسلا ةرئاب ويلك حنف قيرحلا اذه ف بتك نم ةيردنكسالا هترسخام ضْوعي
 ةبتكم ترمتساو . ةيردنكسالا ةبتدكم نع ءافوو ةيافك لقت ال ةبتكم هو مومأجرب ةبتكم نم

 .تادلجلاو فئافللا نم فولآلا تائمب دعت تناك ىلا اهتابوتحمب رخافت ىامورلاد,ءلا ىف ةيردنكسالا
 ىلع لمتشت تناك امنأو ةنانويلا بادألا ىلع ةروصقم بتكلا نم رادلا هذه تابوتحم نكت لو

 دبجلل ةينيعبسلا هجرتلا نأ لاقي نأ ةفارثلا ثيدح نمل هئنأو ىرخآلا تاغللا نم تافل 1 تامجرتم
 روج انه هت اك ايجيردت تردص اهنأ قللاو 4 ناثلا سويبلطب صأب تناك ةاروتلا وأ مدقلا

 . هيلصألا مهتغلب مهنم هيقيرغالا هغللاب فرعأ اوناكو قيليه عباطب اوغبطصا نيذلا ةيردنكسالا

 ُ : ةيردنكسالا نم ةبتكملاو ةكمجلا راد مقوم
 ةيفارغج ىف ءاج ىذلانفصولا دعاسي دقو « ةقدلاب هديدحت بعصلا نم نإف ةكحلا راد عقومامأ

 ٍهقاطن جراخ نوكي نأ نكمب ال .طيحع ىف عقوملا اذه ديدحت ىلع ( رشع عباسلا باتكلا ) نوبارتس
 ةنيدملا ىح ىف ةملاطبلا اهديش ىتلا:ةيكلملا ىنابملا نم ةلسلس كائه تناك ن وب ارثس ىف ءاج ام بسحيو
 ةيكدللا ةينبألا هذهتناكو. برغلاف بغلملانيبو قرشلا ىف ( 00105 ) سايخول سأر نيب روصخنا
 ةينباآلا هذه ءارو ايف موهرصيقلا ءانب مقأ ةملاطبلا رصع رعخآ ىفو « ريبكلا ءانيملالوط ىلع ةدتم
 ,بكارملا ممرتل نفسلا ضاوحأو عئاضبلا تاعدوتسمو ةئيدملا قوس كلذ لب ناك مث, ةيكلملا
 تناك ىلا ةيكلل اىابملاف كلذ ىلعو 0 سارف عبسلا ىذ موبداتساتبيهلا فيصرز ىح دتمت تناك هذهو
 حقو .ًاذإو : ضعب نم اهضعب ةيراقثم ابلك تناك نوبارثس ىف ءاجاح بسح ابنم ًامزج ةكحلا راد



 ا

 ف نوكي نأ امإو سايخول سأروبعلملا نيبهسفت ريبكلاءانملالحاس ىلع نوكي نأ امإ:ةكسحلا واد
 عراششلا ءارو امق وأ امامت ةنيدملاطسو ىف اهعوقوب لوقلاقني اذهو « ةرشابم ةينبالا نم ىناخلا فصلا
 ةعقاو ةكسحلا راد نوكت نأ دعيتسملا نم ذا «نيئيدحلا ضحب ىلا كلذب نظلا برست اك , يبوناكلا

 بليس ناك ىذلا ىوناكلا عراشلا نم رخآلا بناجلا ىف وأ ةيكلملا ةينيالا نم ةدصب .ةفاسم لع

 ثلثم مبطسم نم ًاءزج لغشت اهعو#ي ىف ةيكلا ا ةينبالا تناك الو « نيقش ىلا ةئيدملا لصفي هعاستا
 ةئيدملاب نايسيئرلا ناعراشلاو ثاثملا كلذ رثو نوكي ءانيملا فيصر لثع ىذلا طخلا نإف ةيوازلا مئاق

 هنم ثلثملا كلذ رو ىلا برقأ ديك أتلاب ناك ةبتكملاو ةمكحلا راد ىنبمو ؛ نيرخآلا هيعاض نالثمي
 لوطناك املو.ةيردنكسالاةئيدم رك ىهونايسي :رلاناعراشلااهدنع عطاقتي ىلا ةطقنلا دنع هسأر ىلا
 ةكحلا راد نإف رّثم ةثاعبس وحتب ردقي بعلملا ىلا سايخول سأر لخاد نم سيق اذا ءائيملا فيصر
 ةككسحلا راد نوكدتنأ نكسمي الو , رحبلا ءىطاش نمو بعلملا نم ةيرقم ىلع طخلا اذه ىلغ عقت دق
  نظلا ىلع بلاغلا وه اك ةكحلا راد نابع دحأ لثمت تناك ةريخالا نأ حص اذأ ع و

 ءانيملا ضا 78 نزاخلا هيف تميقأ ىذلا ناكملا ىف ةعقاو نوكست نأ الو بعلملا نع ديعب أنمي
 نزاخمو » ءائمملا ضاوحأ نأ ركذ (ه١1 «هوواهو) سويساكويد خرؤملا نأ ةقيقح « اهتفصرأو

 بكاارملا ىف لعتشا ىذلا قيرحلل ةجيتت .نرارينلا اهتمهتلا دق ءبتكلا تاعدوتسمو لالغلا
 سوييلطب شويج دئاق ساليخآ نيبو رصبق سويلوي نيب ةعقوملا ءانثا ىف ءاثملا ىف ةيسارلا
 راشأ ىلا نزاخلا ىوس نوكت نأ نكمال بتاكلا كلذ ابلا راشأ ىتلا نزاخلا كلت نكسلو « ريغصلا
 ءانثأ ىف ءاحنالا هذه ىف لعتشا ىذلا قيرحلا نع ثدحت امدنع رشع عباسلا هباتك ىف نوبارتس اهيلا
 ىه هذه بتكلا نزاخع نوكت نأ دعبتسملا نمل هنأو ء رصيق سويلوي ابضاخ ىلا ةيزدنكسالا برح
 اتقوم تعدوأ بتكسلا نم ةعومج تناك اهنا نظلا لع بلغيو « ةروبمشملا ةبردتكسالا ةبتكم اهنيعب
 ناريثلا اهتكأ ةرواجما ةبيرقلا لزانملا ىف نيوختلا لبيس ىلع ةسدكم تناك وأ نفسلا ضاوحاب
 تحس قمامور ىلا اهلقني نأ ىوني نراك رصيق لعلو «ةنيدملا نم ءزجلا كلذ نف تلعتشا امدنع
 انناو ةناسرتلا نم ةبرقم ىلع ةعقاو تناك ةيتكملا نأب لوقلا قدصت' نأ ديعبلا نمل هتاو . ةصرفلا

 قو ؛ ةكملا راد نم اءرج تناك ةروبشملا ةيتكملا نا انلق اذإ ءايشألا ةعنبط عم نيشمتم نوكسن
 صضعب قايام ةيردتكسالا برح فصي وهو هيلا بوسنملا باتكلا ىف هسفن رصيق سويلوي لوق

 داك ةيردنكسالا نا كلذو » لوألا لصفلا ىف لاقف اهتيفارغوبطو هئيدملا فال ضرغت ذإ ءضلا
 ةمخضلا طئاوحلاب ةدوزم ىهو ةيبشخلا دوقعلا نم ةيلاخ اهينابم نأ ذإ قئارحلا نم ةنمآ نوكست
 « حطسلاةيوتسم ةطيلبت نغ ةرابع ىه وأ راجحألاعطق نم ةينيم ابفقسو «ةيبقآلاو ةدوقعملا فقسلاو
 ةعورلا تاذ ةمخضلا ةينبآلا نأب لوقلا نكححمي رصيق سويل وب اهقوسي ىتلا ةنيبلا هذه ىلع اداهتعاو
 . كلذب ىهو' رجملا ابماوق جطسأب ةفوقسمو باشخالا ىلع دمتعتال تناك ةبردنكسالا يف ةماخفلاو



 اع ا

 ىلع نأ ىتلا نارينلا كلت ماهتلا نم نيتنمآ اذ اتتاك ةبتكملاو ةكملا رادف . قارتحأللل ةلباق ريغ
 . تاناسرتلا ىف ةسدكملا داوملاو عئاضبلا عدوتسمو نزاخلا

 ,راجشالا اهللظت ةتورآلاو زيلاهدلاو ىثاملاو تاحاسلاو ةينفآلاب ةطاحخة كسلا راد ةينبأ تناكو.
 ةيدأتلةنكحلاا راد ءاضعأ قتلي ايفو دعاقمب ةزبعو ةفوقسم ريغ ةحاس كانه ثناك نييناجلا الك لعو
 مث ثحبلاو سردلا امهو نيضرغل مدختست ةحاسلا هذه تناكو ماها رومالا ىف ةشقانمللو مبامع
 ىعسيأم دجوي نأك ةحاسلا هذه نم فاخلا ىلاو ةماع تاشئائم اهف ىر#ت ىلا تاعامتجالا دقع

 ىلا راشأو ىسيئرلا ءانبلا اذه نوب أرتس فصو دقو ةدئاملا ةزجح ةباثع ناك ىذلا ( 0165 ) تيبلاب

 عمجم ناك ىتلا تاهزنتملاو ةعطاقتملا ءاببألا كلت ىلاو هب ةقحلم تناك ىتلا ةعساشلا ةينبآلا نم هديغ

 ناك طيحملا اذه ىف هناف ةلملاب وقردانلا تاتابنلا ةقيدحو ةبيرغلا تاناورملا فناتقم سوفلدالبق اهيف
 كلت روصتن نأ انعطتسا اذاو طاشنلا ثببو ىماعلا ثحبلا بح. سفنلا ىف ريثب ءىش.لك عمتي
 ىف ىر# ناك امو ةيااعلا اهبايقو ةقيشرلا اهتدمعأو همخفلا اهتقورأب هعساولا ىابملا نم هعومجلا
 نودقعيو ايلع انويض نولزني اوناك نيذلا ءالعلا كئلوآل ىملعلا طاشنلاب ةلفاح ةايح نم ابلخاد

 عاذ يتلا مهتافل قم ةباتك ىلع نوفكعي مث اهتبلجو ةنيدملا ءاضوض نع ىأنمب مهثوحب هشقانمل مهتاعامتجا
 ىلا دراوملا كلت ةيمهأو ءودهلا كلذ ردقن نأو هينبألا هذه لاج غلبم كردن نأ انيكمأ  اهتيص

 نكت مل رصعيف نيدجاءالعلا نم ةزاتمملا هبخنلا كلتل شيعلا دغر نم بحرلا ذالملا كلذ ابثيبي ناك

 . دعب تفرع دق هيملعلا تائيا

 ناكو ةيبلعلا ةفصلا ىلع ةيرادإلا ةفصلا هيف بلغت مظعأ نهاك ىدبأ ىف ةكحلا راد ةرادإ تناك
 رادلا كلتل ناك ككلملا نم بتاور ىلع نولوتسي ةثام وحن هددع غلبيو ةيكملا رادلا هذه ءاضعا
 نويغارلاابهثدي ناك ىلا تافورصملاوتابهلاو تاعربتلا لع ةمئاث دراومو لاومألا ابيلع ردت فاقوأ
 امباد نوصرحي اوناك مهئاف كلملا لبق نم ةيونس تاصصخم ءاملعلا كئلوآل ناكامل و« ميلعتلا قلت ىف
 ةيماس ةركفل اهنا اقح . ءاشي امسح مهبصقي وأ مبيقبتسي نأ هل ناكف مهرف هنظ نسحو هئاضر ىلع
 ةروس كت دقو ةيماسلا ةدارالا كلت لعافقوتم ناكاهتايك نكلو ةكملا رادءاشنا كيتوأ ىلأ كلت

 ىف ببسلا نكي ملوابيرقت نورقةتسةدمتررعدقف كلذ عمو ةئيهلا كالت درشن ةوزن درجم وأ بضغ
 مجن ةياهأ برح ءانثأ ىف راصبالا نع تراوتو تفتخا امئاو ىلطبلا تيبلا ءارمأ نم ريمأ ابلح

 5 نايلروأ راوطاربمالا دهع ف هلكأب (ةسعفعتمم) مويخارب ىعسسملا ىكلملا ىلا بيرخت ابنع

 هنيددملا ىف ةيركفلا ةكرحلا
 رصعردص رقن تناأكف تاعوضوملاّيش تلوأنت ردقلا ةيلاعتافلؤم رادلا كالت نع ردص ردقو ٠

 ااضعال سيل نكلو ءةيعداكأ» ةباثمب رادلا هذه تناكف ةيملاع ةربش ةيردنكسالل تبسكو ةللاطبلا
 ةسردم هسفن تقولا فتناكو مهفوفص ىف غارف نم ثدحيامنو'المي نيذلا مهتالمز رايتخا ىف قحلا



 ةيردنكسالا ىف تب رض ةسسين انوي ةلبع









 ديس “إب

 ةيردنكسالا ةنيدم لثم ةلبع ِ

 ابيلعو ةيردنكسالاب تبرض ةليع

 سوي سوي وطت ًاروطاربمالا سأر





 اهط]

 نيذلا مويراوحو مثذيمالت مالعالا ءايلءلا ءالؤمل ناكف فيلأتلا بناجىلميلعتلاب اهؤاضعأ موشي
 نم ناكو ةاحينلاو ةغللا هقف ءالع ربشأ اهب ناكف ىلعلا ثحبلا بيلاسأ قلتل مهتنتاسا ىلع نورضح
 : حجارلا لقعلا وذ ىطربسالا ( 5 هءاؤ ا 5 ) سويبس وس مهيب

 (36800ه105 )س وتود وئيزلاثمال ةممخضلاتافل ملا تعضورادلاهذهابتدبش ئلاروصعلا ىزأ فو
 ةبتكلل ءانمأ ىلا وتلا لعاوناكمهتثالث و(عمههو؛ه«م4:) نيس أ ريأو ( عما سه عا م5 )سوك اهلاكو
 ةماعلاةنامالا ىلوت مثدقنلاب هيلع قيلعتلاوهحرشو هبيوبتو قيرغالابدآلا ميظنتىلع اورفون نرذلامو
 نأوء(ةراذغودع) ىو)سوكر اتسيرا مىطنريبلا سنافوتسيداو ىدورلاسوينولوي أ مدعب نمةبتكملا
 نم برقت ةرتف لاوط ىردنكسلا بدآلا روصع لكل ايخيرات المجم لثمتل ةمخيضلا ءامسالا هذه
 صوه نع سوتودونيز ابفنص ىتلا تالاقملاو لئاسرلا ناو ( .م. قام - ؟م# ) فصنو نرق
 هتافلؤمو ةيكح تاعوطقمومحالمو قارمو ديمشانأ نم سوك اهلاك رعاشلا عاري هحيد ىذلا رعشلاو
 خيراتلا فسينيئستارا ثاحأو عساو ملع ىلع لادلا ىدورلا سرينولو.أ رعش مث تايتكملا نف ىف
 ىطنزيبلا سيئافوتميرا ىدي ىلع تم ىلا فوشكلا ىلإ اذه :مواعلا فلتخيو كلغلا معو ايفارغجلاو
 ريدبتل قككىهو ةمكملارادءادعابجرخأو تعتيا رامث هذه لك  ىندآلا دقتلا ملع ف سوكراتسيراو
 . اهتربش نامطلر رادلا هذه دوجو

 بدآلان م ناثويلا هجرخأ امن راقت نأ نكميال ةيردنكسالا اهب تزيمت ىلا بدآلا ناولأ نكلو
 نمو. هتميق هل صاخ عباط تاذ ةيردنكسالا بادآت ناك كلذ عمو ةرهازلا ةيكيسالكلا روصعلا يف
 ةسردم باتك ربظا دقف عنصتلاو فلكتلاب فصوي نراك ىردتكسلا بدآلا عباط نأ هب لسملا
 سوك املاك رعاشلل ةديصق نمةيقب كانهوهتغاستسا مارق عطتسي ملام ةفرعملاو لحلا نمقيردنكسالا
 ىلع اسلاج هربظتقرعشلا ةعانص ىف هتقيرط ىلعءوضلا ضعب انَل قلت ىهو ( ه116 ) بابساللاب ىمست
 هتديصق ىف ابغوصي اك رداونلاو تامواعملا نمبيرغلا لييس رباع نم قايتشاو فغشب عمم ةدئام
 . رصعلا حور ىلع لدت ةفيرط ةقيرط هذهو

 نمأريي مل ىذلاو ةميقلا ىلاعلا سيفنلا رعشلاب ءاج نأ رعانشلا اذه ىف ةعزنلا هذه راثآ نم ناكو
 محالمو سوك اييلاك ديشانأ ناف كلذ عمو بيعلا اذه نم ةماح نييردنكسلا بدأ لخي ملو عنصتلا
 رطاخي لجت مل تافص نع تحب ملو اهفام انردق اذإ ةيقيقح ايازم ىلع ىوتحت ىدورلا سوينولولا

 ةيوعارلا ديشانالا انل اومدقف رثآلا ةبقاب ةميق تاذ تناك نييردنكسلا براحت نأو  ايفلوم
 ايفدحأه يف هراجيإةجلاعملا ىفاذفابواسأو اديدجاعو ( 156 ءءافاذ )ستيركويث رعاشلا( ا (

 فاكر دسقب هوامءتسي مل مهنكلو ةيردنكسالا باتك هفرع ىذلا ىلايخلا بحلا عوضوم نأو , دعب
 . هبيجوتو فروآلا بدآلا ىرجم ىف رثأ ام ناك  رصعلا كلذ ىف

 ةكبحلا راد ءايلع ناف هنم صاخلا مهجاتنا ىلع رصتقت.مل بدأللل نييردنكسلا تامدخ نكسلو



 مم

 أتتاف كلذ عمو ٍبئاوش نم لخم مل رايضملا اذه ىف مباع نأو ىروألا دقنلا نف عارتخال اوقفو

 نم رفث صوصن نأ ىدربلا قاروأ نم ذخؤي متباثلا نم ناكاذإو . مظع نيدب هيف مل نونيدم
 هناف هيوشنلاو خسملا نم اهباصأ امب ةفرحم دالملا لبق ثلاثلا نرقلا ف تحبصأ دق ىادقلا نيفلؤملا
 امب ريثكل ةعجارملاو حبحصتلاو حيقبتلا لامعأ ىف لضفلا ربك أاهئابدأو ةيردتكسالا ءابلع ىلإ عجرب
 ىذلا قيرغألا بدآلا صوصن نم مف ىردي نمو « مويلا اهأرقن ىلا صوصتلا ةدام نم انيدآ قي
 هب ماقام الول نمزلا ىداوع هيلع اودعتو روثدلاو ىلبلا ىديأ هب ثرعت تناك مويلا هتءارقب عتمتسف
 بدآلا كلذ بتك صوصنو لوصأ نع ثحبلا ىف دبجو ةريغ نم اهداقنو ةيردنكسالا ءابلع
 ؟ دلاخلا قيرغألا

 جيرشتلا ىلءفةصاخو ةيبطلاابتسردم ترجتشاف ةيعيبطلا مواعلا ف تزرب دق ةيردنكسألا لعلو

 نمابظح نكي ملف ءايحالا لع ىف امأ «ةريثك لحارمب ىرخآلاسرادملا نم اهرئاظن تزبو ةحارجلاو
 ةقيدح لضفب كش الب ايف تمدقت ءايحالا لع ةسارد نأ ىلع « ىرخألا مولعلا ىف هلثم ةربشلا

 'ىقو , اكيناكيملا معو تايضايرلا ناديم ىف هتزرحأ رصن ربك أ ناكو ؛ ةملاطبلا ابسسأ ىتلا ناوبحلا
 رودت ضرآلانأ ةقرعم قفونأب ) 6وم 6ع ( سكت ريوكملاعلاسوكراتسيرأ قبس ةيردتكسالا

 قيقحلا هلوط نع فاتخمال مقر ىلإ هثحب ىف لصوو ضرألا رطق سهئيئستارا ساقو « سمشلا لوح
 اوسرد نذذلانيب نمو رصانعلا ىمسملاهباتك( عمءاذ» ) سيديلقأ بتكو » البم نيس رادقم الإ
 لا عرتخي داكىذلا (06مم0) نوريهو سويلطيو ( ةعقاسعلعك) سيديميشرأ ناك كانه

 لبق ىانويلا ءاكذلا ىرتعا ىذلا لوناو بيجعلا دوما نكلو ءابغصو دق لقألا ىلع وأةيراخبلا
 اذه نأ لب ثيدحلا لعلا بئاحم نم ريثك ةفرعم ىلإ نانويلا قفوي نأ نود لاح ليلقب ىحيسملارصعلا
 . لبق نم اهوفشك ىلا مولعلا لامه] ىلإ مهب ىدأ دوملا

 ةليدملا ىف ةيعانصلاو ةيراجتلا ةكحرملا

 اماه آيراجت آركرم تحببصأو « ةئيدم رظعأ ةيردتكسالا تراص ىتح كلاثلا نرقلا فصتنا امو
 نولغتشملاو دودجلاو راجتلاو ةيضايرلا مولعلابنواغتشملاو ءارعشلاو ءاملعلا اهمؤي ء قيرغالا لاعلا ىف
 فبدح لكنم الإ اودصق كتلوأ لك. اهراثو اهملاعم ةيؤر اود صق نيذلا حايسلاو « ةعارزلاب
 لضفب دالبلا تناك ثيح « ايلعلا وأ ىطسولا رصم ىلإ مجريس ةعباتمل امو اهف رارقتسالل امإ بوصو
 عرار ىلإ ةرئابلا اهيضارأ نمزيثك لوحت دق كولملا اهجبمىتلا ةريتتسملا ةسايسلاو ةينانويلا تاحالضالا
 براجت طح ةضاع ةفصب مويفلا ملق] ناكو « ناكملكوف اهتارمو ضرأآلا تالغتفعاضتو . ةرمثم
 برضع حبصأو , تارثلا ريخم أف جاتنإلاو ةعارزلا. ىف بيلاسآلا ثدحأ هيف تقبطو ؛ ةيعارز
 تاجتنملاتناكو.نيتاسبلاوموركلاو ةهك انلاراجشأىف ةصاخورائتسالاو لالغتسالانسح فلاثمألا
 رجاتملا هذه .عيزوتى اماه آرود تلثم ىتلا ةيردنكسالا' ةفصرأ ىلعىرتملالا ءاحنأ فليم نم ةدراولا



 ةماهلا تاءانصلا ىدح] لثم و ( ارجانات ) نولملا سيجلاب لطملا راخفلا نم ريغص لاثكت
 ىئامورلا قانويلا رصملا ىف ةيردنكسالاب
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 بودجلا ىلإامإ عزوت اهنم مث رجاتملا ركرتت اهفو « هيلإ ةجاح ىف رصم تناكامجراخلا نم شنت تناكف
 برعلادالب قيرطنع درت تناك ىلا ىصقاألا قرشلا ليصاح نمر يثكو ةيقيرفالا ليصاحم اف « لاهشلا ل ] وأ
 سونبآلا بشخو جاسعلاف ؛ عاطقنا ريغ نم ىسيئرلا ركرملا اذه ىلإ ابلك ب امنت ةيحجيالا ليصاحناو

 عابي .فكاكو . دنملا تالصاح اهنع عطقنت ملو 6 ايقيرفا نم درت تناك لويخلاو لياوتلاو بهذلاو

 تيزلأ قيرغالا دالب نم درب ناكو ء رخأتم رصع ىف ةيردنكسالا ىف نيصلا نم دراولا ريرحلا
 نم امهلإ امو ريعسشلاو حمقلا ناكو . جئفسالاو ففجما كمسلاو ةدرابلا موحللاو نيتلاو ذيبنلاو

 ناكو : ةيردنكسالا قى اهئزانعو ةميظعلا لالغلا قوس ىلإ بك !ىم ىف ليلا ىف لمحي رصم تالغ
 رصم ةأيح ىف ًارود ةراجتلا هذه تلثمو . ةيرصملا تاداربإلا رداصم ممأ بوبحلا ةراجتو حمقلا
 ةريثك داوم ابسفت ةئيدلا حاصل تناكو . تثيدحلا رصعلا ىف نطَقلا ةراجت هلثم ىذلا رودلا كابمثنل

 ةرهش هل تحبصأو ةيردنكسالا قيرط نع ملاعلا ىف راشنتالا ىف ذخأ ىذلا جاجرلا صخالا ىلعو

 بشخلا ىلع شقنلا نف ناكو « ىدربلا قروو ناتكلا اه.عنصي ناك مث « نيصلأ دالب لإ لصوف ةعساو

 امظع ًاجاور قلتثلاثلانرقلا ىف ةيردتكسلا علسلا تناكف « ةنيدملا ىف ًاروهشم انف نداعملاو جاعلاو

 ىف ةيراجتلا ةكرحلا تناكو . رشع عساتلا نرقلا ىف سيراب ىف عنصت تناك ىلا كلتب اهتراقم نكمو

 , ىراجتلا طامقنلا ىلع اناونع اوناك نيذلا نردصملا تاباقن اهف تماقو ء اهدشأ ىلع ةيردتكسالا
 اهادبتساو ةيدجألاو ةميدقلا تالمعلا ميوسقت ىف نوعلا ميدقتب ةروبشملا ةكسلا راد اهف تماقو

 ش . (1) ةديدج ىرخأب

 ةنيدملا ناكس

 ابعراوش ىف مبطالخأ قتلتفةديدع ةيسنج اعاونأ نواتمي «'بير الو « ةيردتكسالا ناكس ناكو
 ىلا ةيراجت ةلحرب مايقلل دقع ىلع ىوتحت ةيدرب ةقيثو فو ثيدحلا رصعلا ىف ةرهاقلا ىف لاحلا وهاب“
 هجاطرقو ايلاطياو هطربسا نم الاجر مهل نينماضلاو نيدقاعتملا نيب دحن لياوت ءارشل لاموصلا دالب

 نرقلا فصتنم ىف خرؤم نيد دسقع فو : قامور هنا همسا نم حملي الجرو ( ايليسرام ) ايليسامو

 ركذن نأ ىفكيو.ةقرب نم لاجر ثالثو اينامورو ىكلملا سرحلا نم ايسراف دجن داليملا لبق كثلاثلا
 عمج اهناوج ىلع فطصا دقو ةيردنكسالا ةنيدم عراوش دحأ ىف نينحاشتم نيب ىرج ىذلا راوحلا
 هتديصق ىف سنيركو ث رعامشلا هاورو ىفالا سويبلطب رصع ىف بكاوملا دحأ ةدهاشمل سائلا نم
 « اونيسك ارب هىمستز ويك | يس نم ةراثرث ةأزماثيدحبقاضآيبدجأ فصترلا رشع ةسماخلا ةيوعارلا

 ىداصتقالا طاشنلاو ةيراجتلا ةكرحلا كلت نع ةميئ تامولعم ىلع ياطبلا رصعلا اذه قئاثو ىوتحم ( 1(

 ىتلا سوكملا تعونتو ( مويربمأ ) ةيراجتلا اهقوسو ةيودتكسالا "ىف هادص هل ناكف دالبلا ف بد يذلا

احفص تالجسلا ىف ا تدرفأو تادراولاو تارداصلا ىلع ىمي تناك
 تالصاحلا عاونأ تلصق اتمرب ت

 1 : . اهلع ردق امو



 كام

 هذه نعنايبتنت الأ ناتأرملا اهتيأ » الئاق امهف حاصف ةنليرل ) وجروج اهتقيدصو ( مىوداومم (
 قذأ ىلع ليقث  ةبكللا تاذ ةيرودلا ةجبللا هذه عامس نا « مالا نم جوز اكن أكل تح ةرثزثل
 اذهانءاج ضرأ ىأ نم بجعلا اي » « اونيسكارب » هتباجأف «هتبابت لبق ىريص ذفتيل ّح ىل نضمو

 رمأت نأ لبق الوأ كديبع ىرتشت نأ كيلع ؟ انترثرث نم كينعت اذامو انب كن أش امو ؟ صخشلا
 نأ بحاو ٠ زوركاريس لها نم نه رماوالا مييلا ردصتو نمل ثدحتت نم نا لعا . مهف ىبنتو

 هنأ نظاو ةيزيت وييلبلا ةخللا ملكتنف هثئروك كلم ءانب أب هبمثقت ملعت اك نحنو  ىثتروكل صا نم انثا عت

 «! ةيرودلا ةجبللاب اوندحتي نا نييرودلل قع

 راكفآلاو تافاقثلل ريبك ججازتمإ ةقتوبلا هذه ىف عبطلاب بوعشلاو سانجألا هذه ءاقتلا ىف ناكو
 ىفو ىامورلا ىنانويلا ماعلا ءاجرأ لك فس يياريسو سيري ةدابعتيردنكسالا نم ترشنتإ دقو . ةينيدلا
 ةسدقملا بتكلا ةينانويلاةسيدكلا تأرق ةمجرتلا هذه ىفو ةاروتلا ةينيعبسلا ةمجرتا تن ةيردنكسالا
 ةروصلا كلذكو ىرخاللا تاغللاو ةينمرالاو ةينايروسلاو ةيطبقلا ىلا تمجرت اهنمو نو رق ةدم

 مأ وهو قطنملا لع فهيهذم نوكي نأ ( م١٠11 ) نوايف عاطتسا ةيردنكسالا ىفوب ةميدقلا ةينيتاللا
 تانايدلاجازتما ىف ةيسيئرلا ربك ارملا دحأ ةيردنكسالا تناكو . توهاللا ملعو ةيحيسملا ةئايدلل ماه

 تأيه ةدحاو ةيفثو ةنايد لثمت ةدحاو ةعومج اهنم راص ىتح ةفلتخلا بهاذملاو لحنلاو قرفلا داحتاو
 ةيردنكسالا عراوش ىف هتاف كلذ ىف بجع الوو ةيحيسملاو ةينثولا نيب ريخآلا عازنلل برحلا بصع
 ةءويسا نمىرخأ ةملآورتيبوج هلإلاو سويز هلإلاو توراتشعو سبياريس داع نحاشتي ناك
 2< . ةيقيرفاو

 هردقو هتيمهأ هل ىمأ ةماحلا تادحألا نم ريثكل اناديم تناك ىلا ةنيدملا كلت خيرأت ةفرعمو
 ًاريثك ةيردنكسالاتدهاش « اهدشأ ىلع ةملاطبلا ةرسأ ةوق تناكذإ « داليملا لبق ثلاثلا نرقلا قف
 ءارفسلا تارايزو بك اوملاو تالافتحالا تناكف ةماطلا ثادحألاو ىسايسلا طابقنلا رهاظم نم
 هب ثعب باطخ نع فشكي ام ةيدربلا قئاثولا نيب نمو رصعلا كلذ ىف رهاظملا هذه زربأ بناجالا

 هئيني مويفلاب ايفلدالففف نونيز هلكو ىلا سوفل داليف سويبلطب كلملا دبع ىف ةيرصملا ةيلاملا ريزو
 . اودهاشيايك روفسبلا كلم لبق نمءارفسونان ويلادالب ؤسوجرأ نمنيدمتعم لسرلوصوبرقب هيف
 لعوبعالطاب ىنعينأو مهةحارلالئاسو لكدادعاب عراسينأ نونيز ىلا بلطيو اهراث آو رصمرظانم
 كلملا اذه دهعفامورّنمتتأ اهنا تيئةيسايسةثعب كانهو.ىرصملا فيرلا ةايح ىف مدقتلا ىحاون عيمج

 دنطانمتنتأ ىرخأو هحجاطرق دض هنم نوعلا بلطق هجاطرقو امور نيب ىلوالا هينوبلا برحلا نابإ
 حصن هيلا اومدقيلىفاثلا سويملطب لإ هلسرب ثعب ىذلا ىذ وبلا ( ههه )اكوسأ روطاربمالا لبقنم
 لسرلا ءال ؤه دجو لهو ؟يبحصنل باجتسا ل بف تناحدق ايندلا ةقبرنم صالخلا ةعاس نأب هورشببو
 ؟ ايجي وأ اعماسةمظعلاو فرتلا بحو تارسملا راثياو ءاسنلاب نوتفملا ثدملا اذه بلق ىف



 يسب اا سس

 ةملاطبلا مكح نم ةريخألا ةرتفلا ىف ةيردنكسالا

 ذالملا ىف كمبنا ىذلا ( هبيآأل بحلا وأ روتابوليف ) عبارلا سويبلطب رصم شرع للتعااملو
 كراتوابهروصىذلا نرحن ا رظنملا كلذ الوأ عقوفريختي لاحلا أدوهيردنكسالاىف ءاشحفلاو نوجلاو
 قاض هي رديكسالاب قزمريسأ وهوةطريسأ كلم ( ءاومسمممك) سنيموياك كلملا نأ كلذوهخضراتىف

 هودعاسىل ةنيدملارارحأ ىلإ لسوتومءابتانم ةليلق ةئق هبحصت بهذملا هرسأ نم بريف هافنمياعرذ
 . اعيرص رم هفيس نم ةئعطب توما رثآف ةيغصم انذأ مهنم دحب لمءاجر نكلو هتيرحدادرتسا ىلع

 كلملاةيظح بعشلا مامأ ترهظ امدنع ةيردنكسالا ىف تابارطضا تثدح روتايوليف توم دعبو

 عمدلا فرذ نافلكتيو ةكلملاو كلملا تافر نالمي  ةيوبحلا ةكلملا |بلتق دعب اهوخأو ةركاملا
 ذكدنعو ةيرديكسالاب نوينودقملاراث مججنت مهترو نكلومهتماعو سائلاةلفس !بلع راثثءنوتملا

 قاقش نمثدحي ناكامل لجس بلاغلا ىف وه دالملا لبق ىناثلا نرقلا خعراتو « قزم رش نامرجلا قزم
 ةيلهآلا بورحلا ىفو ؛سويييلوب خرؤملا بابساب هلصف دقو ةكلاملا ةرسآلا دارفأ نيب ىلخاد عازنو
 نويردنكملاو« اهيف عازنلا مسح رخآل تقو نمل خدتت امور تناك قاقشلا اذهل ةجينت عقت تناك ىلا
 دبع ىفو رحانت نممبنيي ناكامو ةكلاملا ةرسآلا دارفأن يب عازنلا اذه رهاظم اوفلأ دق -بيرالو-
 نوبجعملا هامس ىذلاو ( عوووووؤوو ١ ) ىناثلا سيتيجروي مسأب ايمسر ربتشا ىذلا نماثلا سويبلطب

 لاوحألا تءاسفءامدلاب ابضفع شرعلا ىلإ كلملا لصو نيمسلا ىأ (مهرؤ00) نوكسف هتيعر نم هب
 لقنتلا نع ازجام هيوشتلا ةجردل انيدب حبصا ىتح ةمعطألا ىفو تاوبشلاو تاذلملا فكلملا كامهناو

 رصقلار داغي نكي مو هيعارز ىطغيو هيبعك ىلإ لصي ناك بوث ءادتراب بيعلا اذه قؤض ناكف ةكرحلاو
 ىف اعاضتم ناكف اءلعو ةفاقث سائلا رثك أ نم كلملا اذه ناك دقتكلذ عمو هيمدق ىلع ايشام اقلطم

 . ىعيبطلا خيراتلاو وحنلا ف تافل رم هلو ةغللا هقف

 ريبكر يغت كلذزع أشنو نييتطولانم اريبك اددع اهيفكلا| لتقددبع فتابارطضالا تبششن او
 لاقف رصعلا اذه ىف رصم راز ىذلا سويديلو. خرؤم ا ةيردنكسالا فصو دقو . بعشلا قالخأ ىف

 طولا رصنعلا - ناكسلا نم رصانعةثالث ةنيدملاب ناكد ليام نيثالثلاو عبارلا هياتك ىف اهئاكس نع

 ءايريكلان مةعس مواعت نود ر متن نوريثك موةقزتر ملادونجلاورضحتم بيبل طيش وهو (نويرصأ امو)

 اومادتنيذلا حالسلاب نيججدملاةقزترملا دنجلاب اوظفتحي نأ ليوط دمأنماودوعت كولمان ل) فاصلاو
 خيرات نم رخأدتملا رصعلا اذه ىف مهتيافكو نييقاعتملا كولملا ةيلهأ مدع نم هودجو ام

 نأ ةملاطبلا

 بابسآلا سفنلنرضحتم !ونوكي معال زد ىتحو ىردنكملار صنعلا مهلاث مث  (اوعيطي نأ ال اوكحي
 ينانوب اوناك ةفلتخع دالب نم اجاشمأ مهنوك عم مهنال نيلوآلا نيرصنعلا نم لضفأ !وناك مهنا ولو

 دق ناكسلا نم قيرفلا اذه نأب سويياوب لوقيو « نانويلل ةكرتشملا تازيمملا اوسني لف لصألا
 سيليجروي كتف نم غلبو . ةرهاظ ةغلابم كش الب اذه ىفو ىفاثلا سيتيجروي كلملا دي لد ىشثالت



 رنعم ىلإ قيرطلا نإ ه اهيلع قدصي ايسيدوالا ىف رموه رعاشلا لوق لعج ادح ةءرديكسالا ناكسب

 ٠ « رطاخلاب فوفحم رعو ليوط
 اطاح تحبصأو عايضلا ىلع افرشم رصم لالقتسا ناك ىتح داليملا لبق لوألا نارقلا ىفاو امو

 سيئيلوأ سويبلطب كلم هجو ىف بعشلا راث مث نامورلا ةياحل ةعضاخلا دالبلا لاح اريثك لضفت ال
 سوينباج نكسلو قئملاىل] هدرطف هباقىلإ ببلا لمعلاوهو رمزلاىلإ ةبسن رامرلاب بقلملا (ة نا 185)
 ًاخايم ةئم لبقنأ دعب هشرع ىلإ هداعأ .م.ق هم ماع ابيفنامورلا دنجدئاقو مأشغلا ماع ( 8هطامأنك)

 قأ ليلقب كلذدعب امفو كلملا شرع دييأتل ةردنكسالا ةئيدم نامورلا دنج لتحاو لاملا نم الئاط

 ريسأ عقو رفظملا دئاقلا نكلو رافلا مرباملا ىمب رثأ ايفتقم .م.ق ؛ب ةنس رصم ىلإ رصيق سويلوي
 بيف ناكلاوحآلا تروطنو بالخلا اهؤاكذو اهتتتف هترببو سيئيلوأ كللملا ةئبإ ةرتابوياكب ح
 رضقلا فهرصاح تح رومألا تجرحتو كلا فقوم سيئيلوأ كالملا هانبأ نم فقي رصرق سوبلوي
 بغشلاولاتقلا ءانثأ ىفو؛فقاوملا رطخأ ىف اهيف ناك ةرثف رصينقب ترمو ابجوزو ابيخأ عابتا ىلملا
 نم ةبيرقلا ءازجالا ةصاخو ةميسج رارضأب ةنيدملا نم ءازجأ تبيصأ كلذ بقع عقو ىذلا'
 . ىلا رصقلا

 ) ئراوسلا دودعإ ريهبشلا ( ع دوع
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 ُْل 007 سس وه ' اهورلاسمل] ىف ةريكتمأ ا

 ىلع نيقفشملا نييروهملا نم قيرف هل اهربد ةماؤم رثإ ةأجلراظنالا نع رصيقسويلوب ىراون
 مث ,سوين وطنأ ىلإ هدعب نم رمالا لاف «م.ق ؛4 ماع سرام فصتنم ىف هولتقف ناموا بدا
 ماعلاسوديبيل عم ا.سنقاكلذاممل مث نأ دعبو « ةلئقلا نم ماقتنإلا ىلع سويفاتك] عمس وين وطنأ قفتا
 ةرتابويلكي لصتا نأ ثبلامو ؛ هرمأب امتاحو اظنم هيلإ رضحو . قرشلاب سوينوطنأ صتخاف ىامورلا
 امور ركستت نأ ثيلام مث ءرصم ىف ابموصخو امئادعأ ىلع آرصانو اهب امثم مث رمالا لوأ ًايوجتسم
 . هل اجوزو ًافيلح ةرتابويلكن م [ذختمو اهدض قرشلا بيلأت ىلع ال وعم نجلا رهظ اهل بلقو

 محلا اذه لطي لو ؛ ةرتابويلكو سوينوطنأ نيب كرتشملا مكحلاب رصم لالقتسا دهع ىهتتادقو
 سويئوطنأ راحتنا مثسويفاتك ا راصتت اوسوبث وطنأ ةمره ةاسأمب ةعئارلاةصقلاكلتىلعراتسلا ل دساف
 ةلودلاىلإرصم سويفاتك ١ مضف.ةيئاورةقيرطب امهالك نابحلاىراوت كلذبوليلقب هدعب نم ة رثاب ويلكو
 دقل»: روث أ اهلوقب(نيرشعلاوعباسلا لصفلا )(1) ةرقنأ رثأ, ةروه ملا يصو ىفكلذ لجسو ةينامورلا
 ةيردنكسالانوثشحالصإل ع سطسغأ نويقاتك ١ فكعو «قامورلا بعششلاناطاس ىلإ صم تمض
 اولوعيالأب نييردنكسلامأوهنأس ويساكويد خرؤملا لوقيو ؛ةنيدملا تازايتما رقأواماعآ ؤفعردصأف
 ضعبلا لوأدقلوءنييردنكسلا قالخأى هكوكشل أرظن ىرونشلا سلجم ىلع ةيسايسلا مهتوئشريبسق ىف
 لمتذإكلذكم آلان وكي نأ امتحسيلو « لعفلاب آمئاق ناك ئذلا ىزوشلاس لجن ءاغلا هنأب مالا اذه:
 قامورلا مكحلا ناف ءىث نم نكي امهمو ؛ ليوط نمزب سطسغأ مح لبق لطع دق ساجنا نوكي نأ
 ديدجلا ماظنلا اذه ىلإ امامت اونعذي مل نذلا نييردنكسلا بولق ىلإ آببحم لاوحالا نم لاح نكي مل
 ةئيدح ةنيدك امورملإنورظي اورمةساو ةلقتسم ةلودل ةمحاعك اه زكح م مهتيدع هيف تادقف يذلا
 ةينامور ةيماح دوجو عنمب ملو . ًاعرذ اهب نوقيضيو ةمئاقلا ةموكحلا نوفاخب !وناكف « كللملاب دبعلا
 اشاب قطصمو ىلكلوب برق ( منعه موا )شيلوبوكين ف ةئيذملا قرش ف ريك ركسحم ف

 صوصنلا نم ضعب ىف ىوقلا ىنادعلا حورلا كلذ رهظ 'دقلو . ةرمتنملا باب ارطتضالا ثودح :نم
 قلعتت ىهو امور ىف ترظن اياضق نع ريراقت لع صصنلا هذه لمشتو رصعلا كلذ نم ةبوتكملا
 دقومازجألا ضعب ىف اهنهتقتشا العلو ةيمسرلا اولا بواسأ ىف تيصدقو نييردنبكس نيفظومب
 ءامسأ مئاوق نو اهني ىذلا هبشلوب نييردنكملا روعش ترفتسا ىلا ةباحدلاب ءوام بولسأب تبتك
 تابارطضالا هذه أشم ناك املو . ء نيثولا ءادبششلا لابعأ تيم مهمجأرتو نييحيسملا ءادهشلا

تامدخ نم نامورلل ءادأ امو هيورحوهلابعأ سطسغأ سويفاتكا هيف نؤندلمج اذه ةرقتأ رثآو ( ) ١
 

 ٠ ةرقثأي دبعم يف هلم ةروص نع فشكو داءملا طئاوح ىلع شقت دقو
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 عموم وحن ٌقادع عباط تاذ تاباتكلا هذه تناك نييردنكسلاو دوييلا نيب بلاغلا ىف موقي فالخ
 .اموروه نييردنكسلا لوألا ودعلا نك كلذ

 دوبيلاو نيبردنكسلا نيب ةقالعلا

 . نيبوبحم ةيداعلا ةنيدملا ةايح ىف كارتشالا نم ةسزيدلا ممديااقت مبتعنم نذلا دوهيلا نكي لو
 نيفرطلا نيب ءادعلا نارين تناكو ةئيدملا خيرات ىف ةماه ةحفص لئمت نييردتكسلاو دوبيلا نيب ةقالعلاو
 لئاوأ نم ةيردنكسالا دوبي ناكو ةيمآسللءادعلاو سنجلا ف التخا نع ةمجاتلا ءاضغبلا ببسب ججأتت
 نمىردن الو نيلوآلا ةملاطبلا كوام دحأ مهل هنيع ىحي اوصتخاف مدادعأ تدازو ةنيدمال نيسسؤملا
 راشأ دقو ىكلملا رصقلا نم قرشلا ىلا رحبلا ءىطاش ىلع دشمب مبيح ناكو قيقحتلا ليبس ىلع وه
 روصعلا ىف حالطصالااذه لامعتسا نكلو « وتيجلا » هنأ ىلع اذه اتادلا ىح ىلا نوثيدحلا باتكلا

 كانه نكيرل هنأ لإ ًارظذ لاضم  ممريغ نع دوبيلال زعىلعرارصالاوربقلا ىنعم نمضتيو ىطسولا
 ىلاوت لع دوبيلا دادعأ تدازدقو مثدرفمب ايح اونكسي نأب دوبيلا كتلوأ لع ةيردنكسالا ىندارك |
 ابنم ىح لك ىف تمرقأ ثيح ةنيدملا نم ىرخالا ءازجألا ىف اورشنناو رخآ ايح اوئلمو نمزلا
 ىقرارحالا نيئطاوملاةئيه نم ممرابتعاو ةيندملا ةيرحلاب دوبيلا عتمت لوحديدش لدج ريثأدقو معيب
 ةحصلاغلبم ىردن انسلو ةيرجلاهذبب اوعتمت مهنا ؛نوليفو فسوي «:نايدوهلناخرزأ ا ركذ دقوتئيدملا
 نيخرؤم ا نم نوريثك ىرجو كاذب اهئارو نم ىرب فسوي خرؤملا ناك ىلا عفاودلا الو كلذ ىف

 ةنيدل ةيندملا ةيرحلاب اوعتمتي مل دوهلاف كلذ ريغ ةقيقحلا نكلو ىأرلا اذهب اوداتو امهءارو نيئيدحلا
 مهنا لع ؛رخآل تقو نم كلذ نوحنمي اوناك مهنم دارفأ لعرمالا رصنقا لب ةعومجكةيردنكسالا

 ماع هجوي نوفرعي اوناكو رارحالا نونطاوملا اهب عتمتي ناك ىلا قوقحلا ضءعبب نوعتمتي اوناك
 ضعب ىف قوفت تناك قاذلا كه! نم ةعساو تاطلسب نوعتمتبو (ةاءهدةءاذ) نييردنكسلاب
 ثباس ام دنع ةرخأتملا روصعلا ىف ةصاخيو رارحألا نيئطاوملا ةئيه اهب عتمتي ىلا تاطلسلا ىحاونلا
 ىرخألاو ايلع امهادحإ ناتقبط دوهلانيب نأك هنأ ودبيو « ىروش سلجم ان وكي نأ ىف اهقح ةئيدملا
 ىمسي فظوم اهالوتي ناك كلذ دعب مث نونسملا ساألا لوأ ىف ةئيطا هذه رومأ ف رصإ ناكو . اند

 ايسوريجلاب فرعي سلجم لفل اتةينامورلاروصعلا فو ) عالطقمءعأت )كرانثاوأ( 6 ءومدعط ( كرائيج

 ريبكلاءارتلابةيردئكسالادوب.نمريثك فرعدقو .نيعبسو ادحاو هئاضعأ ددعغل ير( 6 مم (

 «داشتور» ناك ىذلاو «نوايف» روهشملا بتاكلا قيقش مربشأو « نيياللا باعصأ نم مهضعي نآكو
 اذه نا ولو « ماع هجوي ءارثلا ةعمس ةيدويلا ةيلاجلا تبستك أ لاجرلا ءالوه لاثمأ لضفبو ء هرصع
 ةيدنلا فاومدخنوريثكو «بئارضلاةيابجلامعأب موقيناك دوبل! ضعبو ٍءًاعيمجم هلع قدصياللوقلا
 دوبي امأ . اذوبيو ليعامساو ليوم مهنم قئاثولا ترك ذو « ةعارزلاب ممريغ لغتشا تايماحلا ىفو
 نودادحو نوخئاص مهتم ناكف فرحلاو ةعانصلالامعأو ةراجتلاب لاغتشال امهلع بلغيف ةب ردئكسالا



 خيرات ىف امبم رود تلثمو « اهدارفأ ضعب ىنَعو اهدحب ةيدوهلا ةيلاجلا ثرهتشا دقو « كلذ ريغو
 ىف اوهاسدقف ةيدآلاو ةيعاهتجالاو ةيسايسلا صانملا يش ىلإ ةيداصتقالا او نلاىدعت ةيردنكسالا
 تناك ىذل!نوايفلاثمأ نمباتكلاو نيفل ْوانم ددعمبقوفصنيب نمناكو « ةاروتلل ةينيعيسلا ةمجرتلا
 . قيرغالا لقعلل قورب بوت ىف ةيدوهلا ةينيدلا راكفآلا وسكي نأ لواخل ةقئاف ةيمهأ تاذ هفيناصت

 عباطب ةيوشم تناكابتاف نيقرغأتملا نييرصملاو قيرغالا نم مهناريج نيبو دوهيلا نيب ةقالعلا امأ
 ىنيدلا اهانمم ةيماسلل ةيهاركلا دوجو تبي ليلد ىأ دجوي الو انايحأ ءاضغبلاوةريغلاو ءادعلا
 دوبيل'فتومناكو .دوجو ال نكي ةيسنجلاةيهار كلا كالتنأاذهىعمس يلو ىماطبلارصءلا ىف ىسنجلاو

 مدجو مبطاشن لضفب ةموكحلل انوع اوناكو هيلع رابغ ال ةملاطبلا دهع ىف ةمئاقلا ةموكسملا نم
 ةيردتكسالاىف مهينطاومو مهئاوخإ نممهفقوم امأ ةيداصتقالا هيحانلا نم امهم [رصتع اوحبصأ ذإ
 ةيقيرغالا ةئيدملا ةايحنع رخآ داو ىف مهتلعج ةينيدلا مدئاقعف ةضلاخلا ةيحناو قافولا هدئار نكي لف
 رارحالل تناك ىلا تازايتمالا ضعبب نوعتمتيو كلاملا تيبلا فطعب نوظح ١ اوتاك مهئاف كالذ عمو

 نمشيج سأر ىلع .م.قووةتس سوينيباج فحز امدنءهنارهل نييردنكسلا ةيهاركىففعاضو

 ةيدوهلا ةيماحلا هل تحتف بواسملا هشرع ىلإ هدرو عواخلا سيقيل وأ س ويملطب ةرصنل رصم ىلع نامورلا
 رصوح امدنع رخآ فقوم ىف ةنايخلا هذه ترركتو قرشلا نم اتلدلا حاتفم ىهو اهباوبأ امرفلا ىف

 راوثلا هيلع قيضو هرتاب وياك ه عمو ةيردتكسالاب ىكسلملا رصقلا ىف .م.ق ا ةئس رصيق سوبلوي

 ونيومهتاوخا اهرزاؤي هترصنل سيلوب وراهىف ةيدوه ةوق تبهذئدنعو قاتخلا ةيردنكسالا لهأ نم
 سيتاديرثيم اهدوقي قرشلان م ةفحازةوقمامأ قيرطلاجتفب ىرخأ ةنايخاو بككراف سيفمب ىف مهتريشع

 ىراوتو هرمأ ىلع سويئوطتأ بلغ امدنع اريخأو هراصح كفو رصيق ةرصنل (1568ه1و5)

 مهل فرتعان هل ءالولا ميدقتو سويفاتك ! دو بطخ ىلإ دوبيلا عراس راصبالا نع هرتاب ويلكو وه

 محل حمسي ملف ميبلاطم ضقرو نييردتكسلا هيف ركتت ىذلا تقولا سفن ىف كلذو مهتازايتما ميمحي
 دوبيلا نيب تاقالعلا تماس ةظحللا هذه ىو « هم هسيلط ىف اوفحلا ىذلا ىروشلا سلجم ةداعاب

 مهتصاع اوري نأ ماس نكسلو ةملاطبلا كولم اوصعام اريثك نييردنكسلا نا اقح . نييردتكملاو

 نيذلا ميكولم كحل ارقم تناكنأ دسعب ةيلحم ةصاء اهاهضو ةيشع نيب حبصق
 مييناربظ نيب اوماقأ

 اماد رسااىف هناكرأ ضيوقتىلع لماعلا مبكل ضراعم ا فقوم امور نم اوفقوو اظف اوطاشتساف

 . امتوريجو امور شطب ةيشخ اناحأ ةينالعلاو

 نيه وركم ةيداملا ةنيدملاةايح ىف كارتشالا نم ةينيدلا مديلاقت مهتمنم نيذلا دوبيلاناكاذكممو
 ىلع موحلاصو نامورلا اوثلامو ةيملطبلا ةرسآلا نع اولخت مهنا مهل سانلا ةيهارك ىف دازو نذويع

 ىرخأ تازاشا لع لوصحلل اولع لب ايارزم نم هيلع اواصح ام اوعئقي مو ةملاطبلا كلوام باس

 موعمط نم غلبو ةيردنكسالا ةئيدمل ةلماكلا ةيندملا ةيرحلاب عتتلا ىف ةيغرل) ىنيفش اوتاكو ةدين

 نورظني !وناك مهنم نيتيدتملانأ نم مخرلا ىلع ةماعلا باعلألا ف كارتشالاب مهسسينأب اوبلاط نأ
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 :تقملاوةيعاركلانيمب :ةارع نورابتملاابيف ربظيؤ نان ويلا اهرشابي ناكىتلا ؛ةيضايرلا باعلالا هذه ىلإ
 مح ىو ؛ ىدالملا لوألا نرقلا نم ىلوألا نينسلا ىف ىوقيو دتشي لدابتملا ءادعلا اذه ذأ دقو
 ةعيوزتيه ( عهاأون10) الوجنلاك مساب مهلا ليسوع بقل ىدثلا (6هاو) سوياج روطاربمالا
 ( !09«1 ) دوريه كلملا ديه ىدرببلا (ةو,1مج) ابرجأن أ كلذو دوهلاو نييردسكسلان ب: فالخلا

 نيطمملف ىفمدادجأ كالمأ نم زج ىلعاكلمدال وف همدن و الؤجيلاكقيدصناكو ريذبتلاديدش افالتم ناك

 هلوح نموبهذلاب ةوعكمنوللا هبناوجرا ةيهازيباونأ مبيلحت ديجلا نم بئاتك هيحصت ابيلا بهذف
 ةيردنكسالاب ىم كلم رقه ىلإ هقيرط ىفو اهرختأو بايثلا نسخأب نيلحتملا دنجلا نم صاخس سرح.
 .سلفملا !ذهرظنم ناكو ,هيذئاد هجو نم براحلاسلفملا.ربظمب ةئيدملا ةقباسلا هترايزف ربظ دقناكو
 ءامهد ةيرخم ىلإ وعدي ؛هلوح نم هنويحي دوهلاو ةنيدنلا عراوش طسو صاخلا هسرح نيب لاتخي

 لييس ىلع كلملا سالم هوسبلأو ةلفخلاو ةلبلاب روبشم لجر نع اوثحيف رثأتلا ىعيرسلا ةيردنكسالا
 ةيروسقملك فهو 1! نيزام ! نيزام نيحتاص هنويح اوذخأو . مويزانملا :ةحاس ل]هوبحصو ءارهتسالا

 اذه ايرجأ' نأ نورخاسلاو نونكبتملا رك اذت « ىهتتا امل نكلو ثبعلا هيف ىلجت اعئار الفح ناك
 نضرعي نأرظنلا رصقو رانتخالا ءوس نم هنأو روطاربمالل. مهلا قيدسلا ناك ةيرخس هوعبشأ ىذلا

 قدحلا رطخلا نم اهب نوصلختتي ةعئار ةقيرط مهل تردب نكلو قامورلا ملا لا ديسب ناسنالا

 هنييو مينيبام ءامهدلا حلصي كلو مودبعي نأ هاياعر ىلعناكو هلأ دق ناك اذه الو جيلاك نأ كلذو مهب
 ناك ىذذلا فامورلا رصم اخ لسعفي مو كلذ اوضفرف روطاربمالا صاوأةعاطإ دوهلا ىلإ اوبلط
 ذئدنعو فقوملاجرحل لخدتلا ةبقاعىشخ ذإهتدابع لعوب ءىشىأ  لبقن هيلع اطخاسر وطاربمالا
 تدازدق مدادعأ تناك نيذلا دوبلارضقو «عيبلا ف روطاربمالا ليثامت عضو ةرورضب ةماعلا بلاط

 تعقو كلذ ىف اوتامساو ةبغرلا هذه دوبيلا مواق املو ؛ ةنيزمملا ءاجرأ ىف اورشنتاو ةشحاف ةجردل

 ىديأ تسندت الو تيلسو رخآلا ضعبلا ةمرح تكبتتاو عيب عضب اهانثأ ف تبرخ ةيماح ةكرعم
 تامرحلا تكبتتاو ةفولألا عئاظفلاو تادابطضالا لكتعقوو مهمامز تلفا ءامدلا ةقاراب ةماعلا

 تبلسو,راثلاب مهقارحاب نورخآ بذعو نوريثك تام تح احربم ابرض ءاسنلا ىح دوييلا عيشأو
 روطاربمالا ىلإ ةروهشملا ةيدوبيلا ةثعبلا دافيإ اهالت مايأ ةعضب عئاظفلاهذه ترمتسا دقو مبك المأ
 امور ىف ىضرملا لحلا دجت مل اهنكلو اعئار افصو املابعأ ,ةثعبلا هذه ءاضعأ دحأأ «نوليف فصو دقو

 اقيدص كلذك ناكو ةيروطاربمالا شرع ( 1004185 ) سويدواك ىلتعا ىح ةقلغم عيبلا تيقبف
 تعقوو موملظنم ىلع مهرودب دوبيلا راث مث دوبيلا تازايتما هيف تبثي رارق رادصاب لجعف ايرجال
 ةريبك ادوبج ةينامورلا تاطلسلا نم تبلطتو نافرطلا تاهتساف ةيناث نييردنكسلاو دوبيلا نيب ةيتفلا

 ةيزدنكسالال هأ ىلإ هلتلاسر ىف ىمآلا اذه ىلإ سويدولكر وطاربءالا راشأ دقو اهئارين ءقطق امك
 ىلإ دالعبالا ىلع نيفرطلا ثحب بتك هذه هتلاسر ىفو هتبختل هولسرأ دق اوناك- ىسايس دفو ىلع ادد



 هاكتاو باقعلا دشأب ديدج ٍبارطضا ىأ ىف ىدتعملا ددبمو لبقتسملا ىف لملا لع ةظفاحلاو ةئيكسلا

 مهءتمقتتا الإو» هلوقب اددبم ىرخأ تازايتماب ةبلاطملل تابارطضالاو نفل ثادحأ دوبيلا رذخ

 دق اوناك ةيردنكسالا لهأ نأ رهظيو « ملاعلإ ءاجرأ لك ىف ةماع ةئتف نوريثي مهنأ ذإ لئاسولا لكي
 نأ ةلاعرلا هذه نم نبت دقو ىروشلا سلجم مييلا ديعي نأ روطاربمالا نم ةيسنانملا هذه ىف اوبلط

 . اهثحبا ةيروطاربمالا ةنجللاب ىمسيام ىلع اهتلاحأب ةبغرلا هذه لمهأ روطاربمالا
 ام رثكأ دربيل ممؤادع داز امئاو روظاربمالل نييردتكسلا ءالو ثداوحلا هذه عباتت دزب مل

 ىفو ٠ ةيلاتلا نينسلا ف نيرصنعلا نيب رارمتساب مادطصالا ثداوح عقت تناكف لبق نم هيلع ناك

 هذه ىف دويبلا ناكو نابناجلا ابيف سأينسا ةعقوم تعقو ليلقب اذوهي دالب ةروث مايق دعب نورين دبع
 قامورلا ماملا نكمتي نأ لبق لبق ام ىلع مبنم افلا نوسمخ لتق ىتح ناودعلاب نيئدابلا م ةرملا

 فصت رصعلا كلذا ىوقلا بدآلا نم ةعطق سبتقن نأ قئاشلا نم لعلو « ةئتفلا ىلع ءاضقلا نم

 ىدحتلاب بوشملا ةيبصعلا حور امامت نيب ىدو سويدولكر وطاربمالا مامأ امور ىف تعقو ةكاح

 ( ةرهممعأتمس ) ةيفاقثلا ةودنلا سيئر ( ٠ هءنو) روديسأ نأكو :ةيردنكسالا لهأ ىف رهاظلا

 نم نيريثك تلتق دقل » رصيق سويدولكروطاربمالا هلأس الف ىناثلا ابرجأ ىلع ةيضق عفر دق اهيف
 .روديسيأأب قاقدصأ

 همابتا هجو كلل نيبأ تْئش نم مسا ىل ركذأ « قباسلا روطاربمالا رماوأ تعطا دقل : رؤديسيلا
 1 , . ةصقار نبأ روديسيأ اي كنا اقح : رصبق سويدولك

 امأ ةيردنكسالا ةنيدمب ةريبشلا ةيفاقثلا ةودنلا سيئر انأ امنإو ةصقار نإإ الو ًادبع تسل : روديسيأ

 . ةمولاش ىعسق ةدزشم ةيدوهي نم ( حافس نبإ ىنعي ) ةدشر ريغل دولوم كناف تنأ
 ىلإ رمالا انيلسأ دق انك اذإ عئصن اذام ءانسح : روديسيال : نوبمال ه لاق كلذ دنعو

 1 . « هوتعم كأم

 نوبمال نم لكل تقب هنكح ردصأ دق روطاربمالا نأ رخآآ قدأ صن نم انملع اذإ ورغ الف

 . روديسيأو

 تيحتما كلذك هدبع ىو ناجارت روطاربمالا دبع ىف ىرخأ ةئتف ثودح نع انعمس دقو
 ىلا تدتما مث هقرب ىف ىربكلا دوييلا ةروث تأدب نيح دشأو ىمقأ نحنا نم بورضب ةيردنكسالا

 سرفلاعم ب رحلل قرفلا ضعب بحس بيسباهتيماح ضعب نم ةيردتكسالا تلخ الو صربقو رصم
 اوبص ءاهيف دوبيلا تاوق مامأةمزبنم ةقرب نم ةينامورلا تاوقلا تداع امل مث ةيردنكسالاب بغشلا لق

 نرقذنم رودصلا ىف ججأتت تناك ىلا ةديدشلا ةيهاركلا تذخأ مث ةيردنكسالا ذوب ىلع مهيضغ ماج

 ىدوبلا ىلا مدهو تسعقو ىلا تابارطضالا ىف ةئيدملا نم ريبك ءزج برختف اهلمع لمعت هعمجأب

 دعبو « ًاديدش ًارامد ىرخاألا ةينب الا ضعب اورمدو نانويلل ًادبعم دوهلاةرحأو « ىربكلا ةعببلاو



 نيذلا نويردتكسلا ناكو . نيياجلا نيب ةيردتكسالاب نكفلاو بغشلا رمتسا ةروسنلا هذه تيتا نأ
 نابرداه ديدجلاروطاربمالا ىلع مهتلاب مبطخس نع نوربعي اوذخأ روطاربمالا ىماوأ ضعب مهءاس
 ىلع ضبقلا ىلإ كلذ ىدأف , عراوشلا ىف ثاكبهتلا هذبب نومئرتي اوحبصأ ىتح ةماعلا ىف كلذ اشفو
 .نييردتكسلا فتشفولا ةباعدلاو ةيرخسلامهقرت ل دانعو ةبالص نم مهفامىلع نامورلا نآل نيريثكلا
 ىنكسم ىلإ دوهيلا داع نأ مبقنح ىف دازو نيينانويلا عارو « ةنيدملا نم ربك آلا ءزجلا ءانب ديعأ دقو
 تابارطضاو نف هنع أشن ىيد فالخ نييرصملا نيب عقو لئالق نيسب كلذ دعبو « ةميدقلا مهتايحأ
 .لاوحألا ةثدهت ىف بيطلا اهرثأ امل ناك . م. ق ١م. ةنس ىف نايرداه روطاربمالا ةرايز نكسلو
 . ءودهلاونوكسلاىلإ رئأتلا عيرسلا ةيردنكسالا بعشدلخأ كلذ دعب نامزلا نم ةليوط ةرتفتضقناو

 باتكلا ضعب رظن ىف ىردنكسلا بعشلا

 ةحيبصف ابنمو ( ناجارت رصع ) رصعلا كلذ ىف ىردتكسالا بعشلا فاصوأ نم ةفئاط انيدلو
 يهذلاوأ ل والا فلا ىذي نكيو(ها٠ 602750519 0)موتس وسل 0 ودىعسملاقاطمفسلاىث ولا ف وسليفلا
 لييو؛ دحدعبأ ىلإ قيسوملاب ًانوتفم احر ًايهال ًابعش صالخالاو قدصلانم ريثك ىف مروصيابيفو
 : ةحيصنلا كاتىف ءاج امبو . برطلاو حرملا ىلإ مهليمىلإ اوراشأ نيرخآآ باتك مالقأ ىلع ءاج امكلذ

 لئاحلا عملا اذه امهثدحي نيذلا بعيصلاو ءاضوضلا قيطي نأ ىنجأ ىلع لبسلا نم سيل هنأ ..»
 ءاودلا وه اذه نآل ؛ ةينغأو نغرأب دوزت دق نكي ملام ةيردنكسالا لهأ نم فولالا تارشع وأ
 مكيلإ ترضحامل قيسوملا فرعأ تنك ول ىسفن أانأو ... ةريفغلا مكعومجو مكتماع بخصأ
 «..! ةدوشأ ىموالإ

 : لوقي ىرخأ ةبسانم ىفو

 رورسلاو وهلا لاجم داجيإل ةليحلا كزومق الو « دجم ريغ حرم ىف مكتقو لكن وفرصت منأ ..»
 نأ نوعيطتسي نريثك ميفو بلع مكهنلاو مكنم ةيرخسلا اوعمست نأ متدوعت دقو , كحضلاو

 الو . .. ١ بتاكلا لوقي ذأ ىرخأ ةبسانم ىف نييردنكسلل فاصوالا هذه ضعب تءاج دقو
 معذوأ ةفارعلاو ميجنتلاب لغتمشي وهو الا أيحيسم اسيسق الو ايرماس الو دوبيلا ةعببل اسيئر أهيف دن
 دجال يح ةيرث ةينغ ةنيدم ىف شيعي وهو .... دحدعبأ ىلإ بغشلل بح ةيردنكسالا بعشو, ةروب

 ىأ ) ةيثرلاب اوبيصأ نرذلا تح أنف هل ذختي وأ المع فرتحي ناسنإ لكو ناتكلا نوجسني ضعبلاو
 دحأ ىف لاشب اوبيصأ نيذلاو نوفوفكىملا حو هيلع مهتقاط ىوقت لمع مل ( سرقتلا ءاد
 ىف مهلكو لاملا نودبعي دوهلاو نويحيسملافلاملا وه ديحولا مدوبعموب مهساني المع نودحي مهيعارذ
 ءماوس كلذ



 هاف

 بير ابدي وشتاعئاراربوصت ىدئكسلاعمتجما ( ككل كتل ) ناملكسيدقلا روص دقو

 مجاهوابيف ءاكرش مهسفتأ نويحيسملا ناكىلالئازرلاو ةميسجلا ءاطخالاب ددنف داشرالاو ظعولاحور
 نا نهذلا ىلإ برستي نأ بحي الو . نهتيزو نهجربت ىلع نبمالو نهرورغو ءاسنلا فارسأ
 ناملك سيدقلا نكت قولا اذه سفن ىف هناف نوجيلاو وبللا ىلإ ةبلك ةقرصنم تناك ة يردتكسالا
 (0ءاو هم ) نحيروأ مسا تزرب تلا ءامسالا نيب نمو ةينيدلا نوئشلا ةسرادلةميظعلا هتسردم سس وي
 ءانثأ فو ةسيدكلا ىف ركقلا روطق ىلع ميظع ريثأت ةسردملا هذه ناكو نيحيسملا نيركفملا قيعأ وهو
 ىفو ؛ اديدش اتنعو الاوهأ ةفقاسالاو نييحيسملا نم ريثك قل كلاثلا نرقلا رخاوأ ىف تادابطضالا
 . لوآلا ناكملا لتحت ةيحيسملا ةنايدلا تذخأ عبارلا نرقلا

 تناك يقابلا ابمايأ نكلو اماه ايراجت اركرملازتال ةب رديكسالا تناك ىالسالا معتفلا ليبق لإو

 نم مغرلاىلع اهئأمش طحنا نأ طاطسفلا ىلإ ةمساملا ميلقنو رصم برعلا حتف دعب تبل اف تادودعم
 راجحالا دخل أرجح تذختاو تخت ةليحلا اهتيتبأ تذخأو ىرحص زكر ةيمهآلا ضعبب ابظافتحسا
 نم دجيال انحيصأو هرسأب ملاعلا مساع اهتيمسنب اهولها رخفي ناك ىتلا ةنيدملا كلت ةراضح ثراوتف
 . ديجلا ابخضراتوةليجلا ةنيدملا كلت ةمظع بيهر تمص ىف ىص فيفطلاالا ةيقابلا اهراثآ

 ىلع كد












